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Actiepunten 
Van idee naar actie
De actiepunten in dit document zijn voortgekomen uit de ideeën die geopperd zijn tijdens de start-
bijeenkomst, de werkconferentie en de gesprekken en de e-mailcontacten die in de periode van 
januari tot en met juni 2020 plaats hebben gevonden in het kader van het sportakkoord. Soms zijn 
verschillende ideeën ook gecombineerd. In enkele gevallen waren het geen ideeën, maar waren 
het ervaren problemen of knelpunten die de aanleiding vormden om actiepunten te formuleren.

De ambities in het sportakkoord zijn nauw met elkaar verweven. De actiepunten die hierna worden 
opgesomd dragen in veel gevallen bij aan verschillende ambities. De indeling is soms arbitrair.

Werkdocument
Via nieuwsbrieven en individueel gerichte e-mails is een concept van deze actielijst ter goedkeuring 
voorgelegd aan alle bij het sportakkoord betrokken organisaties en instellingen. Dat heeft geleid tot 
inhoudelijke en redactionele aanpassingen. Er zijn actiepunten geschrapt en nieuwe toegevoegd. 

Wanneer bij actiepunten de namen van organisaties cursief zijn gezet, wil dat zeggen dat deze hier-
aan nog geen (definitieve) goedkeuring hebben gegeven. Deze actiepunten kunnen nog worden 
aangepast of zelfs worden geschrapt.

Aan deze actielijst zullen in de loop van de tijd nieuwe actiepunten worden toegevoegd. Gerea-
liseerde actiepunten zullen worden afgevinkt. Actiepunten die niet gerealiseerd kunnen worden 
vallen af. Deze actielijst heeft dus geen definitieve status. Het is een werkdocument.

Planning
Het is de bedoeling dat de actiepunten in 2020, 2021 en 2022 worden opgepakt en zo mogelijk ook 
worden gerealiseerd.

Uitnodiging
Organisaties worden van harte uitgenodigd om mee te doen of bij te dragen aan de realisatie van 
de hierna geformuleerde actiepunten. Zij kunnen ook zelf nieuwe actiepunten toevoegen. Zowel 
het één als het ander kan via de website van het sportakkoord worden aangegeven. Organisaties 
die zich hebben aangesloten bij het sportakkoord kunnen elkaar benaderen voor medewerking of 
samenwerking bij de realisatie van actiepunten.

Uitvoering, coördinatie en ondersteuning
Bij de uitvoering van de actiepunten uit het sportakkoord ligt de primaire verantwoordelijkheid bij 
de daarbij genoemde partners. Team Sportservice Krimpenerwaard vervult een coördinerende rol. 
Waar nodig en mogelijk initiëren buurtsportcoaches en verenigingsondersteuners het overleg tus-
sen samenwerkingspartners en bieden zij ondersteuning bij de uitvoering. Daarbij zal de aandacht 
primair uitgaan naar de actiepunten waarbij Team Sportservice expliciet wordt genoemd. De advi-
seur lokale sport van NOC*NSF helpt sportclubs bij de realisatie van actiepunten door services van 
landelijke sportorganisaties aan te bieden.
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Stimuleringsbudget
Voor de uitvoering van het sportakkoord komt in 2020, 2021 en 2022 via het rijk €30.000 per jaar 
beschikbaar in geld. Daarnaast zijn er ook nog enkele landelijke subsidieregelingen en is vanuit de 
landelijke sportorganisaties in de komende drie jaar €10.500 aan diensten beschikbaar. Kortom, er is 
in geld en diensten in de komende tijd tenminste €40.500 per jaar beschikbaar voor ondersteuning 
van de actiepunten. Een deel hiervan zal bestemd worden voor additionele financiering van Team 
Sportservice met het oog op de benodigde extra inzet in de sfeer van coördinatie en ondersteuning. 

Het overgrote deel is beschikbaar voor de organisaties die het voortouw nemen bij een of meer 
actiepunten. Zij kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. Hierbij gaat het om bescheiden inciden-
tele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele finan-
ciering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. Het 
uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten 
kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te onderzoeken, de aanloop-
kosten te dekken, de realisatie te vergemakkelijken of te versnellen, of zaken beter aan te pakken. 
Actieve deelname aan het sportakkoord is een voorwaarde maar geen garantie voor financiële on-
dersteuning.

Aanvragen, toekennen en verantwoorden
Aanvragen voor 2020 kunnen tot en met 13 september 2020 worden ingediend. Aanvragen die in-
spelen op de noodsituatie die is ontstaan door de Coronacrisis worden met voorrang behandeld en 
zo spoedig mogelijk na indiening beoordeeld. Alle andere aanvragen worden medio september in 
behandeling genomen. Daarover wordt vóór 1 oktober 2020 beslist en gecommuniceerd.

Het aanvragen van een bijdrage uit het stimuleringsbudget is eenvoudig en kan via een online for-
mulier op de website van het sportakkoord. Op de website worden ook de voorwaarden en criteria 
voor toekenning toegelicht. De aanvragen worden beoordeeld door een stuurgroep met vertegen-
woordigers uit sport, onderwijs, welzijn en gemeente. De verantwoording van de ontvangen bijdra-
ge is eveneens eenvoudig. Om te bewijzen dat een voorgenomen actie daadwerkelijk is uitgevoerd, 
stelt de betrokken organisatie op verzoek informatie beschikbaar en maakt zij een beknopt verslag 
in woord en beeld van de activiteit. Deze informatie zal via de website van het sportakkoord worden 
gedeeld.

Als op 13 september 2020 (te) weinig aanvragen binnen zijn, kan worden besloten de aanvraag-
procedure te verlengen. Ook kan eventueel worden besloten om een gedeelte van het budget te 
reserveren voor een tweede aanvraagronde in het najaar van 2020. Op grond van de ervaringen in 
dit jaar kan de procedure voor de periode erna worden aangepast. Begin 2021 zal bekend worden 
gemaakt door wie, waarvoor en wanneer aanvragen voor 2021 kunnen worden ingediend, en hoe 
deze zullen worden afgehandeld.

Op de hoogte blijven
Om alle betrokkenen bij het sportakkoord op de hoogte te houden van de gang van zaken zal via 
website en nieuwsbrief regelmatig verslag worden gedaan van de activiteiten die in dit kader wor-
den ondernomen. Van alle organisaties die het sportakkoord ondertekenen en actief betrokken zijn 
bij een of meer actiepunten wordt verwacht dat zij daaraan meewerken door desgevraagd informa-
tie te verstrekken over de uitvoering van de actiepunten.
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Sterk en samen 
1. Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

a. Team Sportservice gaat samen met o.a. Volleybalvereniging THOR, de Gezamenlijke 
Tennisverenigingen Krimpenerwaard, PSV De Lekruiters, KDO Lekkerkerk en de KNVB de 
behoeften peilen en de mogelijkheden onderzoeken voor de vorming van een platform waar 
bestuurders van sportclubs netwerken, kennis en informatie delen, en krachten bundelen. 

b. Een verenigingsondersteuner van Team Sportservice gaat samen met o.a. vertegenwoordigers 
van de Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard en de KNVB de behoeften peilen 
en de mogelijkheden onderzoeken voor de vorming van een multidisciplinair netwerk van 
trainers voor uitwisseling van kennis, ervaring en informatie. 

c. Gymvereniging Olympia Haastrecht, turnvereniging KDO Lekkerkerk en THOR Gym 
Bergambacht gaan, ondersteund vanuit Rayon Lek & IJssel van de KNGU, de mogelijkheden 
onderzoeken voor meer samenwerking tussen gymclubs in Krimpenerwaard (o.a. op het 
gebied van ledenwerving en -behoud, kadervorming, gezamenlijke aanstelling docenten 
of de vorming van een poule voor uitwisseling). 

d. De Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard gaan mogelijkheden voor 
samenwerking met andere tennisverenigingen zoeken bij de verzorging van lessen voor de 
jeugd en de deelname aan de competitie.

e. Atletiek- en trimvereniging Avantri gaat onderzoeken of zij voor sporters van verenigingen 
in andere takken van sport (tennis, hockey en voetbal) looptraining kan verzorgen. De 
Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard sluiten aan.

f. PSV De Lekruiters neemt het initiatief om met de andere paardensportverenigingen in 
Krimpenerwaard te praten over samenwerking, gezamenlijk gebruik van één accommodatie 
en mogelijk zelfs fusie.

g. De adviseur lokale sport van NOC*NSF neemt samen met een verenigingsondersteuner van 
Team Sportservice het initiatief om in samenwerking met vertegenwoordigers van o.a. PSV De 
Lekruiters een breed symposium te organiseren over de toekomst van de verenigingssport in 
Krimpenerwaard (organisatorische samenwerking, vrijwilligerswerk en professionalisering, 
kostenontwikkeling en betaalbaarheid). In het verlengde daarvan wordt gewerkt aan een 
gedeelde visie.
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2. Versterking sportorganisaties door vergroting participatie

a. De Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard, PSV De Lekruiters en Atletiek- 
en trimvereniging Avantri gaan onderzoeken hoe zij bijvoorbeeld cliënten van Stichting 
Dagbesteding Krimpenerwaard, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of in een 
maatschappelijk isolement kunnen inzetten voor onderhoud van hun voorzieningen.

b. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland, Stichting Alles-is-Sport, De 
Vrijwilligersbank en de Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard gaan onderzoeken 
op welke wijze jongeren ingezet zouden kunnen worden in vrijwilligersfuncties in de sport 
in ruil voor gratis sport.

c. De Vrijwilligersbank gaat haar dienstverlening nadrukkelijker onder de aandacht brengen 
bij sportaanbieders.

d. Halt-team Rotterdam gaat op verzoek van sportorganisaties jongeren met een taakstraf 
inzetten in de sport voor taken in de sfeer van onderhoud. Zwembad Schuacht heeft 
belangstelling.

e. Team Sportservice gaat een sportcafé wijden aan de werving en behoud van vrijwilligers. 
In het verlengde hiervan worden workshops georganiseerd, bijvoorbeeld gericht op 
systematische benadering van vrijwilligers (MVKT) en/of participatie van ouders als 
vrijwilligers. De Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard hebben belangstelling.

3. Sportaccommodaties en openbare ruimte intensiever gebruiken

a. Verschillende sportaanbieders en exploitanten van accommodaties waaronder PSV De 
Lekruiters, SMHC, IJsclub Thialf, Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek, Kickboxing 
Haastrecht, de Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard, Stichting Exploitatie De 
Zwaan, Stichting Welzijn en Ondersteuning Krimpenerwaard Midden en Stichting Welzijn 
en Ondersteuning Schoonhoven staan open voor het delen van hun accommodaties 
met andere organisaties, dan wel willen gebruik maken van accommodaties van andere 
organisaties. 

b. Team Sportservice, Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek gaat met medewerking 
van de gemeente onderzoeken hoe inzicht kan worden verkregen in de actuele vraag naar, 
en het aanbod aan, sportfaciliteiten. En hoe (via een digitale marktplaats?) vraag en aanbod 
snel en eenvoudig bij elkaar kunnen worden gebracht. Zie ook actiepunten 3c, 10a en 11a. 
Afstemming gewenst.

c. Team Sportservice gaat de mogelijkheid verkennen om een platform te creëren waarop 
de sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte (wandel-, vaar-, fiets- en mtb-
routes, ruiterpaden, trimtoestellen, trapveldjes enz.) gepresenteerd worden. Sport- en 
beweegaanbieders waaronder PSV De Lekruiters, JBV Nederlek, Waardse Kids Kinderopvang, 
Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek, Stichting Welzijn en Ondersteuning 
Krimpenerwaard Midden, Stichting Welzijn en Ondersteuning Schoonhoven en Stichting ’t 
Huis van Noord denken mee. Zie ook de actiepunten 3b, 10a en 11a. Afstemming is gewenst.

d. Wielerclub de Waardrenner maakt zich sterk voor de aanleg en exploitatie van een MTB- en 
wielerparcours. Zie ook actiepunten 10a. Afstemming is gewenst.

e. De Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek gaat zich inspannen om op haar sportparken 
‘hufterproef’ beweegapparaten te installeren die door de clubs gebruikt en onderhouden 
worden. VV Lekkerkerk doet mee.

5



4. Verduurzaming sport

a. Sportclubs met een accommodatie in eigendom en/of beheer gaan met ondersteuning 
vanuit de landelijke sportorganisaties, kosteloos energiescans uitvoeren om te onderzoeken 
hoe zij hun accommodaties (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen op 
energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen. O.a. Stichting Servicepunt 
Verenigingen Nederlek, IJsclub Thialf, VV Lekkerkerk, SMHC en de Gezamenlijke 
Tennisverenigingen Krimpenerwaard hebben hiervoor belangstelling.

b. Team Sportservice gaat inventariseren welke sportclubs daadwerkelijk met verduurzaming 
van accommodaties en/of energiebesparende maatregelen aan de slag willen en gaat 
vervolgens na of er schaalvoordelen te behalen zijn bij een gezamenlijke aanpak. Stichting 
Servicepunt Verenigingen Nederlek, Coöperatie Waardstroom, VV Lekkerkerk en SMHC 
hebben belangstelling om aan te sluiten.

5. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

a. Team Sportservice gaat zijn dienstverlening aan, en ondersteuning van, sportaanbieders 
nadrukkelijker onder de aandacht brengen bij de betreffende organisaties.

b. De verenigingsondersteuners van Team Sportservice gaan, mede door gebruik te maken 
van de services van de landelijke sportorganisaties, de ondersteuning aan sportclubs 
intensiveren en hen helpen om hun organisatie te versterken en te moderniseren en hun 
sportaanbod te verbeteren. Dat doet zij onder meer door themabijeenkomsten en cursussen 
voor bestuurlijk kader aan te bieden, maar waar mogelijk ook door specifieke taken over te 
nemen en clubs te ontzorgen.

Actiepunten Coronacrisis

c. Team Sportservice gaat sportaanbieders via een periodieke nieuwsbrief informeren over 
bijzondere initiatieven die door sportclubs overal in het land worden genomen om de 
financiële nood aan te pakken, vrijwilligers betrokken te houden, sponsors een hart onder 
de riem te steken of sporters weer meer in beweging te brengen. Ook nieuwe informatie 
over landelijke, regionale of lokale noodmaatregelen zal daarin worden opgenomen. De 
Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard hebben belangstelling..

d. Team Sportservice gaat in de Nationale Sportweek samen met zoveel mogelijk 
sportaanbieders offline en online campagne voeren. Doelstelling: mensen oproepen om 
weer te gaan sporten en aan te sluiten bij een sportclub. De Gezamenlijke Tennisverenigingen 
Krimpenerwaard hebben belangstelling.

e. Team Sportservice gaat sportaanbieders ondersteunen bij de opzet en uitvoering van 
een corona-proof sport- en beweegaanbod. De Gezamenlijke Tennisverenigingen 
Krimpenerwaard hebben belangstelling.
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Gezond en wel
6. Meer oog voor gezonde leefstijl en positief sportklimaat

a. GGD Hollands Midden, Voedietist en Team:Fit gaan een evenement organiseren om een 
gezonde leefstijl en de gezonde sportkantine te promoten, en gaan op verzoek sportclubs 
met kantine ondersteunen bij het gezonder maken van hun assortiment. De Gezamenlijke 
Tennisverenigingen Krimpenerwaard hebben belangstelling.

b. GGD Hollands Midden en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland gaan samen 
met sportaanbieders waaronder Optisport een campagne starten om het gebruik van alcohol 
en drugs in de sfeer van de sport te beperken en sportcomplexen rookvrij te maken.

c. Rodenburg Health & Beauty, Koudstaal en Blanken Ergotherapie en huisartsenpraktijk Van 
der Gaag gaan, voortbouwend op de positieve ervaringen bij eerdere edities het initiatief 
voor ‘gezondheidsdagen’ verbreden met meer deelnemende para-medici, organisaties 
en instellingen, en mogelijk ook uitbreiden naar andere kernen. Zie ook actiepunt 9b. 
Afstemming gewenst.

d. Team Sportservice gaat samen met sportaanbieders, waaronder SMHC en Volleybalvereniging 
Voleco, en ondersteund vanuit de landelijke sportorganisaties, een actieplan maken om 
bij sporters, ouders van jeugdsporters en vrijwilligers meer bewustwording te kweken en 
aandacht te genereren voor de verschillende aspecten van een positief sportklimaat.

e. Team Sportservice en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland gaan, met 
ondersteuning vanuit de landelijke sportorganisaties, een train-de-trainer traject 
didactisch en pedagogisch verantwoord leiding geven in de sport organiseren. O.a. SMHC, 
Volleybalvereniging Voleco en PSV De Lekruiters gaan hieraan deelnemen.

f. Halt-team Rotterdam gaat bijdragen aan een veilig en positief sportklimaat door (preventieve) 
gedragsinterventies aan te bieden aan sportverenigingen en door presentaties over dit 
thema en andere thema’s te geven op de club.
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7. Meer inclusief sporten

a. De adviseur lokale sport van NOC*NSF en Team Sportservice gaan sportaanbieders 
themabijeenkomsten en kadercursussen aanbieden op het gebied van aangepast sporten. 
De Stichting Alles-is-Sport heeft belangstelling.

b. De Stichting Welzijn en Ondersteuning Krimpenerwaard Midden en de Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Schoonhoven gaan een train-de-trainer traject starten om vrijwilligers op te 
leiden voor begeleiding van sport- en beweegaanbod voor specifieke categorieën sporters. 
De Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard sluiten aan.

c. De Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard gaan na of zij padel kunnen 
aanbieden voor mensen met een lichamelijke beperking. De gemeente, Team Sportservice, 
de Stichting Welzijn en Ondersteuning Krimpenerwaard Midden en de Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Schoonhoven, ondersteunen bij de werving van deelnemers.

d. De Stichting Alles-is-Sport gaat onderzoeken of er een ‘prikkelarme’ zwemgelegenheid te 
vinden of te creëren is voor sporters met autisme en andere deelnemers die daar baat bij 
hebben.

e. De gemeente gaat na of analoog aan het Jeugdfonds Sport ook een dergelijk fonds kan 
worden gestart dat zich richt op sportstimulering van volwassenen die leven in armoede.

f. Kwadraad Maatschappelijk Werk en Stichting Krimpenerwaard Intercultureel gaan ervoor 
ijveren om vluchtelingen en andere nieuwkomers, mede in het kader van hun inburgering 
en integratie, deel te laten nemen aan sport. O.a. Gymvereniging Olympia Haastrecht en 
KDO Lekkerkerk werken hieraan mee. 

g. De Stichting Welzijn en Ondersteuning Krimpenerwaard Midden, de Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Schoonhoven, Voedietist, Spruyt fysiotherapie Schoonhoven, Koudstaal & 
Blanken Ergotherapie, Huisartspraktijk Van der Gaag en JBV Nederlek gaan zich inzetten om 
‘sport en bewegen op recept’ (bijvoorbeeld in wandelgroepen) door ouderen, kwetsbare of 
eenzame mensen te bevorderen en deze aanpak te promoten bij zorgprofessionals.

h. Team Sportservice gaat sportaanbieders stimuleren om het sport- en beweegaanbod voor 
ouderen en andere kwetsbare groepen uit te breiden, o.a. door de invoering van ‘walking 
voetbal’ voor vrouwen en andere ‘walking sport’ varianten. SMHC, Gymvereniging Olympia 
Haastrecht, Kickboxing Haastrecht, Zwembad Schuacht, JBV Nederlek, VV Lekkerkerk, de 
Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard en Wandelgroep Krimpen aan de Lek 
staan hiervoor open.

i. Krimpenerwaard Intercultureel zal het initiatief nemen om samen met ketenpartners die 
betrokken zijn bij de inburgering en participatie van statushouders promotie te maken voor 
sportactiviteiten.

8



8. Meer kennisdeling en samenwerking sport, welzijn en zorg

a. De Stichting Welzijn en Ondersteuning Krimpenerwaard Midden en Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Schoonhoven, Gymvereniging Olympia Haastrecht en JBV Nederlek gaan 
de verschillende aanbieders van sport en bewegen voor ouderen bij elkaar brengen om 
afstemming en samenwerking te bevorderen.

b. Kwadraad Maatschappelijk Werk gaat de samenwerking met sportclubs aan bij de trainingen 
Sociale Vaardigheden voor kinderen en jongeren.

c. Spruyt fysiotherapie Schoonhoven gaat de contacten met sportclubs aanhalen om kortere 
lijnen te hebben voor doorverwijzing bij blessures en hervatting sportactiviteiten.

d. JBV Nederlek en Wandelgroep Krimpen aan de Lek staan open voor (meer) samenwerking 
met instellingen uit zorg en welzijn.
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Veel en vaardig

9. Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

a. Verschillende sportorganisaties en maatschappelijke instellingen hebben ideeën om 
activiteiten te organiseren waarbij verschillende takken van sport aan bod komen. O.a. de 
Gezamenlijke Tennisverenigingen (Zomerchallenge), Gymvereniging Olympia Haastrecht 
(Zeskamp), PSV De Lekruiters (Krimpenerwaardse Penthatlon), Sportvereniging Argento 
(Open sport dag), KMN Kind en co (multisportaanbod kleuters), Stichting ’t Huis van Noord 
en Waardse Kids. Team Sportservice brengt deze bij elkaar aan tafel om te kijken welke 
initiatieven kansrijk zijn en of samenwerking mogelijk is. Hierbij wordt ook bekeken hoe 
nieuwe initiatieven zich verhouden tot bestaande activiteiten zoals de Waardse Sportspelen 
en Sportfair.

b. Spruyt fysiotherapie Schoonhoven, Koudstaal & Blanken Ergotherapie, Stichting Welzijn 
en Ondersteuning Krimpenerwaard Midden en Stichting Welzijn en Ondersteuning 
Schoonhoven nemen het initiatief voor een beweegdag waarbij verschillende organisaties 
en professionals uit sport en zorg samenwerken om mensen op een laagdrempelige wijze 
kennis te laten maken met verschillende vormen van bewegen, en een advies op maat 
krijgen. ie ook actiepunt 6c. Afstemming gewenst.

10.  Extra voorzieningen om sport en bewegen te bevorderen

a. Een groot aantal sportaanbieders (o.a. JBV Nederlek, OKK Ouderkerk, gymvereniging Olympia 
Haastrecht, VV Lekkerkerk, Optisport, Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek, Stichting 
Sport- en Multifunctioneel Centrum Krimpenerwaard, de Gezamenlijke Tennisverenigingen 
Krimpenerwaard, STV De Lekstreek, KDO Lekkerkerk, Kickboxing Haastrecht, Stichting 
Alles-is-Sport en Volleybalvereniging Voleco) heeft wensen en ideeën voor aanpassing 
van bestaande sportaccommodaties, uitbreiding van faciliteiten of aanleg van nieuwe 
voorzieningen. Zij hopen of verwachten dat de (lokale) overheid hen hierin zal faciliteren. 
De gemeente gaat een en ander inventariseren, deze in het perspectief plaatsen van 
bestaande voornemens en plannen in uitvoering, en vervolgens terugkoppelen in hoeverre 
het realistisch is om deze wensen te koesteren en of het zinvol is om ideeën verder uit te 
werken of op haalbaarheid te toetsen. Zie ook actiepunten 3b en 3d. Afstemming gewenst.
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11. Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie 
sport en bewegen

a. De gemeente gaat in samenwerking met Team Sportservice onderzoeken hoe het sportaanbod 
en de sportactiviteiten in Krimpenerwaard via internet, sociale media en traditionele vormen 
van communicatie breder en beter onder de aandacht kan worden gebracht. Een belangrijk 
aandachtspunt hierbij is de versnippering in het huidige informatieaanbod (o.a. www.
indekrimpenerwaard.nl, www.socialekaartkrimpenerwaard.nl, www.teamsportservice.nl/
krimpenerwaard). Verschillende sportaanbieders waaronder Stichting Alles-is-sport, SMHC, 
KDO Lekkerkerk, PSV De Lekruiters, Sportvereniging Argento, Stichting ’t Huis van Noord, de 
Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard en Gymvereniging Olympia Haastrecht 
denken mee. Zie ook de actiepunten 3b en 3c. Afstemming is gewenst.

b. Team Sportservice en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland gaan onderzoeken 
of en hoe zij een opzet kunnen maken voor een sportpas, knipkaart of strippenkaart 
waarmee eenvoudig en voordelig verschillende sporten kunnen worden uitgeprobeerd. 
Sportaanbieders haken aan. De Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard hebben 
belangstelling.

12. Meer samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang om kinderen 
meer en beter te laten bewegen

a. De gemeente en team Sportservice gaan samen met de besturen van onderwijsinstellingen 
en kinderopvangorganisaties na of en hoe er meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding 
kunnen worden ingezet. Waardse Kids doet mee.

b. De gemeente en Team Sportservice gaan een bijeenkomst organiseren voor vakdocenten in 
het basis- en voortgezet onderwijs. Doelstellingen: netwerkvorming, intervisie, samenwerking 
en zo mogelijk ontwikkeling gezamenlijke visie op bewegingsonderwijs. Ook de meting en 
monitoring van bewegingsvaardigheid komt in dit verband aan de orde.

c. Sportaanbieders gaan in samenwerking met het onderwijs hun sport promoten door 
gebruikmakend van het concept Sjors Sportief kennismakingsactiviteiten aan te bieden 
voor de schoolgaande jeugd. Team Sportservice zorgt voor de coördinatie.

d. Verschillende sportaanbieders, onderwijsinstellingen en organisaties voor kinderopvang 
(waaronder Optisport, Voleco, SMHC, JBV Nederlek, PSV De Lekruiters, TC Bergambacht, 
de Gezamenlijke Tennisverenigingen Krimpenerwaard, Basketbalvereniging Silvertown 
Lions, Team Daeryon, Gemini College Lekkerkerk, Schoonhovens College, KMN Kind en 
co, IJsselkids en Waardse Kids) hebben ook andere ideeën voor samenwerking (clinics, 
clubtrainers voor de klas, verlengde schooldag, natte gymles, scholentoernooien en 
-competities). Team Sportservice en de gemeente brengen deze bij elkaar aan tafel om 
gezamenlijk te onderzoeken voor welke ideeën, al dan niet gecombineerd, draagvlak 
bestaat en hoe deze gerealiseerd zouden kunnen worden.
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http://www.indekrimpenerwaard.nl
http://www.indekrimpenerwaard.nl
http://www.socialekaartkrimpenerwaard.nl
http://www.teamsportservice.nl/krimpenerwaard
http://www.teamsportservice.nl/krimpenerwaard

