
SPORTAKKOORD ZANDVOORT



INLEIDING

Zandvoort is een levendig kustdorp van ongeveer 
17.000 inwoners, dat in de zomer uitgroeit tot een 
bruisende badplaats met honderdduizenden bezoe-
kers. Zandvoort heeft op sportgebied een unieke 
positie. Geen enkele andere plek in ons land kent de 
combinatie van binnensporten, buitensporten, 
watersporten, strandsporten, sport in de openbare 
ruimte en de talloze mogelijkheden op het Circuit. 
Echter, de kansen en het rendement zijn nog niet 
optimaal benut.  
De gemeente Zandvoort heeft in 2017 een heldere 
en ambitieuze sportnota “Meer dan Sport” 
opgesteld. Daarin wordt geconstateerd dat er in 
Zandvoort meer leden van sportverenigingen zijn 
dan het landelijke gemiddelde, maar ook dat de 
helft van de inwoners niet of nauwelijks gebruik 
maken van het sport- en beweegaanbod. Dit kan   

te maken hebben met lichamelijke, psychische, 
sociale of financiële belemmeringen. 
Dit is de aanleiding geweest voor de organisatie van 

twee bijeenkomsten “Sportief Verbinden” op 28 

mei en 9 juli 2019. Deze bijeenkomsten hebben 

geleid tot meer bekendheid en samenwerking 

tussen sportorganisaties en maatschappelijke 

organisaties. Het doel is om vraag en aanbod beter 

bij elkaar te brengen, de sportorganisaties te 

versterken en alle inwoners te stimuleren om aan 

sport en bewegen deel te nemen.  

Met het Uitvoeringsbudget Sportakkoord kunnen in 

samenspraak met de lokale sport en maatschappe-

lijke partners de geformuleerde ambities uit dit 

Sportakkoord maar ook uit de Sportnota verder 

worden verwezenlijkt. 





AMBITIES

 

Sport moet voor iedere inwoner van Zandvoort 
mogelijk zijn ter bevordering van sportplezier, 
gezondheid en zelfontplooiing. Naast sport als doel 
heeft sport een plek in het sociaal domein om de 
maatschappij sportief te ondersteunen. Daarnaast is 
Zandvoort dé plek waar sport de verbinding legt met 
toerisme. Om ‘meer met sport’ te kunnen doen 
moet de basis van ‘sport als doel’ op orde zijn. In het 
schema is dit als driehoek weergegeven en wordt 
deze ondersteund door twee andere driehoeken: 
passende accommodaties en vitale sportaanbieders. 
Sport als doel gaat puur over de liefhebbers van 
sport die bijvoorbeeld lid zijn van een vereniging of 
in de openbare ruimte actief zijn. Als deze basis 
voldoende stevig is, kan er meer met sport gedaan 
worden en kan de verbinding met beleidsterreinen 
en uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein èn 

het economisch domein gelegd worden. Deze 
samenwerking zorgt voor een stevige sportpiramide. 

 





“Alle inwoners van Zandvoort kunnen met plezier en 

op door hen gewenste wijze deelnemen aan sport en bewegen”.

een sportorganisatie 28% -> 30%

DOELSTELLING

Meetbare resultaten in 2024:

1. Meer mensen voldoen aan beweegrichtlijnen
2016: 49% -> 2024: 53%

2. Meer mensen sporten wekelijks
2016: 49% -> 2024: 55%

3. Meer mensen zijn lid van een sportvereniging
2018: 26% -> 2024: 28%

Monitoring en evaluatie:

Via de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland 
wordt de verandering in sport- en beweeggedrag 
van de inwoners van Zandvoort gevolgd 
(uitgesplitst naar kinderen, volwassenen en 
ouderen).

De resultaten van de projecten zullen in kaart 
gebracht worden met behulp van de inzet van 
stagiaires Sportkunde van Hogeschool InHolland.

https://gezondheidsatlaskennemerland.nl/




Project 1: Sportieve en gezonde scholen

In Zandvoort zijn zes basisscholen en het VO-college Wim 
Gertenbach voor LWOO, MAVO en onderbouw HAVO. Vanuit 
Team Sportservice wordt op sportgebied met alle scholen 
samengewerkt. OBS Hannie Schaft beschikt over het keurmerk 
Gezonde School (vignetten Bewegen & Sport en Gezonde 
Voeding). In samenspraak met de andere scholen wordt bezien 
of (binnen hun beschikbare capaciteit) het behalen van dit 
keurmerk tot de mogelijkheden behoort. Daarbij kan onder-
steuning worden geboden vanuit GGD Kennemerland (landelijke 
ondersteuningsregeling) en dienstverlening  vanuit Team 
Sportservice. Met alle scholen wordt contact gezocht over de 
mogelijkheden hiervoor vanuit de regeling buurtsportcoach van 
Team Sportservice.

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

Project 2: Cool2BFit

Cool2BFit is een landelijk erkende leefstijlinterventie voor 
kinderen van 4-11 jaar met overgewicht. Het traject beslaat in 
totaal anderhalf jaar, waarvan de eerste zes maanden worden 
gezien als de intensieve fase. Daarna worden kinderen 
geleidelijk aan geïntroduceerd en begeleid bij de betrokken 
sportverenigingen. Het initiatief is genomen door Huisartsen 
Centrum Zandvoort, dat hierbij nauw samenwerkt met een 
sportcoach, kinderfysiotherapeut, diëtiste en orthopedagoog. 
Alle basisscholen in Zandvoort kunnen participeren in dit traject 
maar het zwaartepunt ligt bij de drie scholen in Zandvoort-
Noord (Duinroos, Nicolaasschool en De School).  De activiteiten 
worden gecoördineerd door Team Sportservice en zullen 
plaatsvinden in de nabijgelegen Korverhal.

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

THEMA: JEUGD

http://www.gezondeschool.nl/
http://www.cool2bfit.nl/




Project 3: Sport in de Wijk

Er zijn allerlei redenen waarom mensen niet (meer) aan sport-
en beweegactiviteiten deelnemen. De stap naar het aanbod van 
een sportorganisatie is voor veel van hen te groot. Kwetsbare 
doelgroepen hebben vaak wel contact met sociaal wijkteam of 
zorgaanbieders. In de wijksteunpunten van Pluspunt (Blauwe 
Tram en OOK Zandvoort) wordt samen met Team Sportservice 
een programma van laagdrempelige sportactiviteiten 
aangeboden. Voor jongeren zal er in samenwerking tussen de 
jongerenwerkers van Pluspunt en de buurtsportcoach van Team 
Sportservice een attractief sportprogramma worden ontwikkeld, 
waar mogelijk in samenwerking met sportorganisaties in 
Zandvoort. 

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

Project 4: Korting Zandvoortpas

Voor gezinnen die moeten rondkomen van een minimum 
inkomen heeft het lidmaatschap van een sportvereniging 
meestal geen hoge prioriteit. Kinderen kunnen een beroep doen 
op het landelijk Jeugdsportfonds voor een financiële bijdrage in 
de kosten van sportlidmaatschap en –materialen. Voor 
volwassenen (19+) is er geen financiële ondersteuning, terwijl 
juist in die levensfase de sportbeoefening afneemt. Er zijn ca. 
1.100 volwassenen met een kleine beurs die beschikken over de 
Zandvoortpas. Het voornemen is om een kortingsregeling in te 
stellen waarbij deze mensen kunnen deelnemen aan twee gratis 
kennismakingslessen bij sportaanbieders in Zandvoort en indien 
vervolgens een jaarlidmaatschap wordt aangegaan, een korting 
van 100 euro op de contributie wordt verleend. 

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

THEMA: VOLWASSENEN





Project 5: Walking Sports

Veel wedstrijdsporten zijn minder geschikt voor ouderen 
vanwege het inspanningsniveau en/of de blessurerisico’s. Veel 
ouderen haken dan ook af. Inmiddels zijn er in meerdere takken 
van sport alternatieve sportvormen ontwikkeld waar ouderen 
juist wel goed uit de voeten kunnen. Inmiddels wordt het 
concept van Walking Sports toegepast binnen voetbal,  
basketbal, hockey, handbal en tennis. In Zandvoort wordt er bij 
The Lions al walking basketball aangeboden. Dit jaar zal S.V. 
Zandvoort starten met een eerste groep walking football. De 
intentie is dat nog meer sportverenigingen aansluiten waardoor 
in Zandvoort een gevarieerd sportaanbod voor ouderen 
ontstaat. Daarbij zal ook samenwerking en uitwisseling tussen 
sportverenigingen worden gestimuleerd.

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

Project 6: Fittesten Plus

Alle inwoners van Zandvoort van 65+ worden vanuit de 
gemeente aangeschreven met het verzoek of (met name 
inactieven) ze zich willen aanmelden voor een fitheidstest. De 
fitheid wordt tijdens een parcours met onderdelen in kaart 
gebracht, waarna een beweegadvies volgt en er tevens de 
mogelijkheid is om kennis te maken met een aantal activiteiten 
bij (sport) organisaties. Voor de editie van 2020 werkt Team 
Sportservice samen met de Seniorenvereniging Zandvoort, 
zodat de test gecombineerd wordt met een informatiemarkt 
voor ouderen. Verder wordt gekeken of de leeftijd voor de 
fittesten verlaagd kan worden (bijvoorbeeld van 65+ naar 55+) 
en er meer begeleiding kan worden geboden bij de 
doorstroming naar sport- en beweegaanbieders. 

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

THEMA: SENIOREN





Project 7: Versterken sportorganisaties

Ook in Zandvoort zijn er krachtige, vitale sportverenigingen en 
verenigingen die maar met moeite het hoofd boven water 
kunnen houden. Uit de Verenigingsmonitor 2017 blijkt dat 54% 
van de verenigingen voldoende tot goed georganiseerd is, maar 
ook dat 38% kwetsbaar is. Met gerichte ondersteuning op 
bepaalde vlakken kunnen verenigingen een beter aanbod 
ontwikkelen, meer vrijwilligers werven, adequaat financieel 
beleid voeren en de vereniging beter draaiende houden. Uit 
onderzoek blijkt ook dat verenigingen meer met elkaar willen 
samenwerken. Sportorganisaties kunnen extra ondersteund 
worden via Team Sportservice waar de landelijke functie 
Adviseur Lokale Sport is belegd. Hierdoor kunnen bepaalde 
diensten/services kosteloos in Zandvoort worden aangeboden.

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

Project 8: Promotiecampagne sport

Zandvoort heeft vele sportmogelijkheden die niet altijd even 
bekend zijn bij bewoners of toeristen. Aandacht in de media 
gaat vaak uit naar de meeste bekende en populaire sporten. Een 
campagne over (de diversiteit van) sport, met sportverhalen uit 
Zandvoort, geeft meer bekendheid aan het sportaanbod. Er 
wordt gekeken of de informatie over het sport en beweeg-
aanbod kan worden samengevoegd op de Zandvoort website en 
andere media. Vanaf 35 dagen voor de start van de Formule 1 
worden allerlei side-events georganiseerd voor inwoners en 
bezoekers van Zandvoort. Daarbij kunnen ondernemers en 
sportaanbieders hun activiteiten onder de aandacht brengen. 
Het lanceren van een sportplatform kan  mooi samenvallen met 
de aankondiging van deze activiteiten. 

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

THEMA: SPORTORGANISATIE





Project 9: Sport in de openbare ruimte

Naast deelname aan het georganiseerde sportaanbod kiezen 
mensen steeds vaker voor ongebonden sportactiviteiten. Die 
vinden plaats in de openbare ruimte, op het strand of op 
sportaccommodaties. Dit kan gestimuleerd worden door die 
plekken en routes aantrekkelijk in te richten voor sport en 
bewegen. Het Athletic Skills Model biedt inspiratie voor de 
inrichting van een beweegvriendelijke wijk. Er zijn diverse 
ontwikkellocaties in Zandvoort die zich goed lenen voor een 
dergelijke aanpak. Bij de herinrichting van Boulevard-Zuid wordt 
gekeken naar de uitbreiding van het fitcircuit en de aanleg van 
een urban sportpark. Ook wordt een beweegroute aangelegd 
vanaf spoor naar bedrijventerrein Nieuw-Noord. Participatie van 
doelgroepen en buurtbewoners is daarbij van groot belang.

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

Project 10: Sportpool Duintjesveld

Duintjesveld is een prachtig gebied waarin thans verspreid de 
sportaccommodaties van diverse sportaanbieders liggen. Dit 
gebied heeft alles in huis om toe te groeien naar één multi-
functionele sportpool. Eén centrale accommodatie met 
voorzieningen voor álle sporten en omringd door velden/zalen/ 
parcoursen/banen. Een dergelijke sportpool kan een impuls 
geven aan zowel de beleving van (georganiseerde en onge-
bonden) sporters als de samenwerking tussen sportaanbieders. 
Hiervoor is het gewenst dat er een gemeenschappelijk beeld 
ontstaat hoe deze sportpool eruit kan gaan zien. Een eerste stap 
is de organisatie van een creatieve workshop om de kansen van 
meervoudig gebruik (multifunctionaliteit) en een gezamenlijke 
duurzame accommodatie te verkennen.

ambitie Sportnota Zandvoort: 
ambitie Nationaal Sportakkoord:

THEMA: SPORTVOORZIENINGEN

http://www.athleticskillsmodel.nl/




FINANCIËN

PROJECTOVERZICHT FINANCIERING UITVOERINGSGELD SPORTAKKOORD 2020 2021

1: Sportieve en gezonde scholen schoolbudget + BSC-inzet Ondersteuningskosten GGD/TS 1.000€    -€             

2: Cool2BFit zorgbudget + deelnemersbijdragen aanloop- en accommodatiekosten 1.000€    500€        

3: Laagdrempelig sportaanbod in wijk sport/welzijnsbudget promotie/accommodatiekosten 1.500€    1.500€    

4: Kortingsregeling Zandvoortpashouders minimabeleid kosten kennismaking (1e jaar) 2.000€    2.500€    

5: Walking Football / Sports sportstimuleringsfonds aanloopkosten 500€        500€        

6: Fittesten voor 65+ zorg/sportbudget nader te bepalen -€             -€             

7: Versterken van sportorganisaties sportbudget + landelijke vouchers behoefteonderzoek/kennisuitwisseling 1.500€    1.500€    

8: Promotiecampagne sportaanbod sportstimuleringsfonds ontwikkelkosten/promotieactiviteiten 2.500€    

9: Sportvoorzieningen in openbare ruimte investeringsagenda Zandvoort participatie voor jeugd/buurtbewoners -€             1.500€    

10: Sportpool Duintjesveld investeringsagenda Zandvoort oriëntatiefase met creatieve workshop -€             2.000€    

TOTAAL 10.000€  10.000€  





PARTNERS

S.V. Zandvoort Watersportvereniging

Zandvoort

Directie-overleg 

scholen

Gemeente 

Zandvoort

The Lions Basketball Huisartsen Centrum 

Zandvoort

Sociaal wijkteam Team Sportservice 

Heemstede-Zandvoort

Zandvoortse Hockey Club Nieuw Unicum Seniorenvereniging 

Zandvoort

GGD Kennemerland

Tennisclub Zandvoort Pluspunt Zandvoort 

City Marketing

Zandvoortse

Reddings Brigade





COLOFON

Ambities Sportnota Zandvoort: 

 Sport voor iedereen in Zandvoort
 Sport als maatschappelijke waarde
 Economische kansen van sport
 Sportaccommodaties op niveau
 Sport in de openbare ruimte

Ambities Nationaal Sportakkoord:

 Inclusief sporten en bewegen
 Duurzame sportinfrastructuur
 Vitale aanbieders
 Positieve sportcultuur
 Van jongs af aan vaardig in bewegen
 Topsport inspireert

Kernteam:

Michel Termond (gemeente Zandvoort)
Ferko van Ancum (seniorenvereniging Zandvoort)
Danny Pieterse, Robert van de Graaf, Hubert Habers 
(Team Sportservice Heemstede-Zandvoort) 
Andree Hagenaar en Leontine Baan (Sociaal 
Wijkteam)
Nathalie Lindeboom (Pluspunt)
Piet Pijper (Sportraad Zandvoort)
Sanne van Lieshout (GGD Kennemerland)
Martin van der Gugten (Sportformateur)

Fotografie (2015): Hubert Habers
Eindredactie: Martin van der Gugten
Datum: 4 oktober 2019


