
 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANTWOORDING UITVOERINGSGELDEN  

Lokaal Sportakkoord 2020 Zandvoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inhoudsopgave 
 

Inhoud 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 

Inleiding Lokaal Sportakkoord Zandvoort ............................................................................................... 3 

Kernteam ............................................................................................................................................. 3 

Projecten Lokaal Sportakkoord ........................................................................................................... 3 

1 Sportieve en gezonden scholen............................................................................................................ 4 

2 Cool 2B Fit ............................................................................................................................................. 5 

3 laagdrempelig sportaanbod in de wijk ................................................................................................. 6 

Ouder- en peutergym .......................................................................................................................... 6 

Samenwerking jeugd- en jongerenwerk en Team Sportservice .......................................................... 6 

Biljart- en tafeltennisgelegenheden in de wijksteunpunten van Pluspunt ......................................... 6 

4 Kortingsregeling volwassenen .............................................................................................................. 7 

5 Walking sports ...................................................................................................................................... 8 

6 Fittest 55-plussers ................................................................................................................................ 9 

7 Sportorganisaties versterken ............................................................................................................. 10 

Reservering stimuleringsbudget........................................................................................................ 10 

8 Promotiecampagne sport ................................................................................................................... 11 

9 Sportvoorzieningen in de openbare ruimte ....................................................................................... 12 

10 Sportpool Duintjesveld ..................................................................................................................... 13 

Financiële verantwoording .................................................................................................................... 14 

Toelichting financiële verantwoording .............................................................................................. 14 

 

  



 

 

Inleiding Lokaal Sportakkoord Zandvoort 
 

Zandvoort is een levendig kustdorp van ongeveer 17.000 inwoners, dat in de zomer uitgroeit 

tot een bruisende badplaats met honderdduizenden bezoekers. 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 gebruikmaken 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 was 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 

maatschappelijke partners, de geformuleerde ambities uit dit Sportakkoord, maar ook uit de 

Sportnota, verder worden verwezenlijkt.  

 

Kernteam  

Het kernteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hieronder genoemde projecten 

uit het Lokaal Sportakkoord Zandvoort. Het kernteam bestaat uit de gemeente Zandvoort, 

Stichting Pluspunt, Seniorenvereniging Zandvoort, Sportraad Zandvoort, Sociaal Wijkteam, 

GGD en Team Sportservice. Team Sportservice Zandvoort voert de administratie van het 

uitvoeringsbudget.  

 

Projecten Lokaal Sportakkoord 

In het Lokaal Sportakkoord, dat door het kernteam is samengesteld, benoemd 10 projecten. 

Deze projecten zijn allemaal gekoppeld aan de ambities van de Sportnota en het Nationaal 

Sportakkoord. Voor ieder project zijn één of meerdere partners verantwoordelijk voor de 

uitvoering. In het kernteam worden alle projecten besproken en waar nodig bijgesteld.  

 

Gedurende het jaar 2020 kreeg het kernteam te maken met COVID-19. Dit had impact op de 

projecten uit het Lokaal Sportakkoord. Er zijn projecten die hierdoor stil zijn kwamen te 

liggen, maar ook projecten die geïntensiveerd zijn. Hieronder worden alle projecten 

toegelicht en waar nodig een doorkijk gegeven naar 2021.  

 

 

  



 

 

1 Sportieve en gezonden scholen  
 

Voor het project sportieve en gezonden scholen is een nauwe samenwerking opgericht 

tussen de GGD en Team Sportservice. Beide partijen voerden gesprekken met alle scholen 

in Zandvoort. Deze gesprekken zijn gevoerd met de directies en vakleerkrachten lichamelijke 

opvoeding (LO). Tijdens het directieoverleg is het thema Gezonde School van de GGD 

meerdere malen besproken. OBS Hannie Schaft deelde hun ervaringen en nam de andere 

scholen mee in het proces om het vignet bewegen en sport van de Gezonde School te 

behalen.   

 

In gesprek met de vakleerkrachten LO is besproken wat hun rol kan zijn in het behalen van 

het vignet van de Gezonde School. Er zijn afspraken gemaakt om in gesprek te gaan met de 

directie en de mogelijkheden voor iedere school te bespreken. 

 

Bovenstaande gesprekken resulteerde er in dat de Duinroos en de Nicolaasschool aan de 

slag zijn gegaan met de Gezonde School-methode. Bij de Nicolaasschool ging de 

buurtsportcoach van Team Sportservice aan de slag met het project “van schoolplein naar 

beweegplein”. Op dit moment is dit project gepauzeerd vanwege COVID-19, maar zodra de 

scholen weer open gaan wordt dit hervat. Bij de Duinroos wordt er een plan gemaakt om zo 

snel mogelijk het vignet bewegen en sport te behalen.  

 

In 2021 plant de kerngroep de gesprekken met de andere scholen worden in om ook weer 

het thema van de Gezonde School te bespreken. Zo werken we gezamenlijk aan het doel 

om alle scholen het vignet bewegen en sport te laten behalen.  

 

 Aantal 

Adviesgesprekken PO 12 

Adviesgesprekken VO 2 

Directieoverleg 3 

Overleg vakleerkrachten LO 2 

 

 



 

 

2 Cool 2B Fit  
 

Het gezonde leefstijl programma Cool 2B Fit startte in september 2020. In het voortraject is, 

na de realisatie van het Lokaal Sportakkoord, een werkgroep gestart met alle benodigde 

disciplines. Zo is er draagvlak vanuit de huisartsen, Centrum Jeugd en Gezin (CJG), 

diëtisten, de gemeente en Team Sportservice.  

 

Na het treffen van de voorbereidingen, startte in september de eerste groep van 6 

deelnemers/gezinnen. Ondanks COVID-19 vonden alle activiteiten plaats. Er zijn 

aanpassingen gemaakt in de locatie en de vorm van aanbieden van de bijeenkomsten, Dit is 

goed opgepakt door de deelnemers. Zo werden de lessen buiten gegeven en zijn de 

bijeenkomsten online aangeboden. Deze eerste groep is een mooie start geweest om dit 

project te borgen binnen de programma’s van de deelnemende partners. In september 2021 

start een tweede groep.  

 

 Beweegmomenten Deelnemers 

Cool 2B Fit sportlessen  27 162 

Cool 2B Fit bijeenkomsten  7 84 

 



 

 

3 laagdrempelig sportaanbod in de wijk  
 

De partners van het derde project “sport in de wijk” startten afgelopen jaar meerdere 

activiteiten:  

1. Ouder- en peutergym 

2. Samenwerking jeugd- en jongerenwerkers en Team Sportservice tijdens de vakantie-

activiteiten 

3. Biljart- en tafeltennisgelegenheden in de wijksteunpunten van Pluspunt  

 

Ouder- en peutergym 

In oktober 2019 startte een proefactiviteit voor ouders met hun peuter. Deze activiteit is 

georganiseerd om de behoefte te polsen bij de betreffende doelgroep. Deze succesvolle 

activiteit (22 deelnemende peuters met hun ouders) kon worden voortgezet. In 

samenwerking met de Mariaschool, Pluspunt en Team Sportservice was een wekelijks 

beweegmoment voor ouders en peuters opgestart op de maandagochtend. Helaas stond 

COVID-19 de verdere uitwerking van deze activiteit in de weg, omdat ouders niet meer 

konden deelnemen. Wanneer het weer mogelijk is, wordt deze activiteit in 2021 hervat.  

 

Samenwerking jeugd- en jongerenwerk en Team Sportservice 

Tijdens de zomer- en herfstvakantie van 2020 zijn meerdere sport- en beweegactiviteiten 

aangeboden voor jeugd en jongeren in Zandvoort. Bij de organisatie zorgden de jeugd- en 

jongerenwerkers en Team Sportservice voor een gevarieerd en uitdagend programma. Mede 

doordat veel gezinnen niet op vakantie konden, was het animo voor deze activiteiten groot.  

 

 Beweegmomenten Deelnemers 

Zomervakantie 16 352 

Herfstvakantie 2 50 

 

Biljart- en tafeltennisgelegenheden in de wijksteunpunten van Pluspunt 

Mede dankzij de financiële middelen uit de uitvoeringsgelden van het Lokaal Sportakkoord 

zijn deze gelegenheden gerealiseerd. In de wijksteunpunten van Pluspunt komen veel 

eenzame en kwetsbare ouderen samen. De vraag om een activiteit te doen of om te 

bewegen, kwam geregeld naar boven. Zo werd er een biljart- en een tafeltennistafel 

aangeschaft om laagdrempelig beweegaanbod te creëren in de wijksteunpunten. Op dit 

moment wordt hier weinig gebruik van gemaakt, omdat het bezoek aan de wijksteunpunten 

beperkt is vanwege COVID-19. Het kernteam is er van overtuigd dat dit in 2021 weer 

geïntensiveerd zal worden.  



 

 

4 Kortingsregeling volwassenen  
 

Het project kortingsregeling voor volwassenen is opgezet voor gezinnen met een kleine 

beurs. Het idee was om 2 kennismakingslessen bij de sportaanbieders in Zandvoort te 

bekostigen en wanneer men lid werd een korting van € 100,- te geven op het lidmaatschap. 

Vanwege COVID-19 is dit project naar 2021 doorgeschoven. Het verenigingsleven heeft het 

zwaar gehad en de prioriteit lag niet op dit gebied. Dit wordt nader toegelicht bij project 7.  

 

In 2021 zal naar verwachting het verenigingsleven voor senioren weer hervat worden. Dit is 

een uitgelezen mogelijkheid om de kortingsregeling in te voeren en te promoten onder de 

doelgroep. Alle acties zullen, mits COVID-19 het toelaat, in 2021 plaatsvinden.  

 

 



 

 

5 Walking sports  
 

Het doel vanuit het Zandvoorts Sportakkoord is bij meer verenigingen walking sport op te 

zetten. Bij de start van het project bood alleen Basketbalvereniging The Lions walking sport 

aan. Walking sport is gericht op ouderen die graag nog actief wil zijn. Omdat ouderen in de 

kwetsbare doelgroep vallen bij COVID-19, waren de mogelijkheden voor dit project beperkt. 

De kerngroep ziet dat sporten en bewegen en de gezondheidseffecten die het teweeg brengt 

juist tijdens COVID-19 van groot belang zijn, maar wil geen risico’s op besmettingen creëren.  

 

Op 13 juli 2020 stuurde de kerngroep een verkennende e-mail naar de besturen van de 

sportaanbieders van zaalvoetbal, voetbal, hockey, tennis en basketbal. Hierop reageerden 

de zaalvoetbal en basketbal. Het kernteam merkte dat vanwege maatregelen omtrent 

COVID-19 er geen prioriteit was voor de aanbieders om te starten met walking sport.  

 

De sport zal zich in 2021 deels opnieuw moeten uitvinden. Hier kan (moet) walking sports 

een onderdeel van worden. Het streven is om met ingang van het buitenseizoen 2021/2022 

een programma actief te hebben. De hoop en verwachting is dat de oudere doelgroep dan 

weer vrijelijk kan en mag sporten. 

 

 



 

 

6 Fittest 55-plussers 
 

Op zondag 20 september 2020 organiseerde Team Sportservice de fittest 55-plussers. 

Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 heeft het plan om naast de fittest een 

beweegmarkt te organiseren doorgang gevonden. Hiermee wilde Team Sportservice een 

brede doelgroep bereiken, zoals inwoners die niet of nauwelijks aan sport en bewegen doen. 

Om toch het belang van sport en bewegen te benadrukken vond de fittest plaats in 

aangepaste vorm: maximaal 30 deelnemers en extra voorzorgsmaatregelen. Hierdoor zijn er 

extra kosten gemaakt.   

 

 Beweegmomenten Deelnemers 

Fittest 55-plussers 1 30 

 

 

  



 

 

7 Sportorganisaties versterken 
 

Het versterken van sportorganisaties liep vanwege COVID-19 anders dan vooraf bedacht. 

Het reguliere verenigingsleven kon geen doorgang vinden, daarentegen stond 2020 in het 

teken van COVID-19. Hierbij waren 2 kwesties van groot belang voor sportaanbieders in 

2020: 

1. Hoe om te gaan met alle (steeds veranderende) regelgeving 

2. De financiële impact. 

 

Vanuit het (Lokaal) Sportakkoord ondersteunden Gemeente Zandvoort en Team 

Sportservice de sportaanbieders door middel van communicatie rondom de regelgeving, 

webinars en inspiratiesessies. Daarnaast ontvingen de sportaanbieders een 

nieuwjaarspakket met daarin een inspiratieboek met best practices, bijvoorbeeld op het 

gebied van fondsenwerving.  

 

Reservering stimuleringsbudget 

De ondersteuningen in 2020 zijn gefinancierd uit diverse budgetten. Het uitvoeringsbudget 

van het Lokaal Sportakkoord is in 2020 niet volledig gebruikt. Het resterende budget is 

gereserveerd voor een grote, gezamenlijke Zandvoortse wervingscampagne voor de sport in 

het algemeen en de verenigingen in het bijzonder. Daarnaast zal een klein deel van het 

budget worden ingezet voor een ondersteuningstool om verenigingen te helpen met het 

werven en effectief inzetten van vrijwilligers, Taakie. Dit traject is eind 2020 gestart. De 

Zandvoortsche Hockey Club en scoutingvereniging Stella Maris Sint Willibrodus hebben zich 

reeds aangemeld.  

 



 

 

8 Promotiecampagne sport  
 

Het project promotiecampagne sport is gericht op het samenbrengen van sport- en 

beweegaanbod in de gemeente Zandvoort. Daarvoor is het beweegplatform Noord-Holland 

Actief in 2020 gelanceerd. Sportaanbieders in Zandvoort kunnen hier kosteloos hun sport- en 

beweegaanbod aanbieden. De inwoner heeft zo één overzichtelijke plek van het aanbod in 

de gemeente.  

 

In eerste instantie zou de lancering van dit platform tijdens de Formule 1 groots aangepakt 

worden. Deze combinatie zou een boost hebben gegeven voor het platform, maar kon geen 

doorgang vinden vanwege COVID-19.  

 

Voor dit project zijn ontwikkelkosten gemaakt. Het budget voor de activiteiten rondom de 

lancering zijn niet aangebroken.  

 

  



 

 

9 Sportvoorzieningen in de openbare ruimte 
 

Op meerdere plaatsen in Zandvoort wordt de openbare ruimte aangepast en zijn de 

betrokken partners bezig met de restyling daarvan. Voor 2020 waren er geen financiële 

middelen beschikbaar om hier iets aan bij te dragen. In 2021 worden de beschikbare 

middelen voornamelijk ingezet voor de “software”. Hierbij wordt gedacht aan begeleiders en 

trainers op het fit circuit.  

 



 

 

10 Sportpool Duintjesveld  
 

Voor dit project zijn geen financiële middelen en acties opgenomen voor 2020. Dit project zal 

verder vorm krijgen in 2021.  

 

 

  



 

 

Financiële verantwoording 
 
    

Begroot Werkelijk 

Projectoverzicht Financiering Uitvoeringsgeld Sportakkoord 2020 2020 

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

2 Cool 2B Fit zorgbudget + 
deelnemersbijdrage 

aanloop- en accommodatie kosten  €    1.000   €       1.500  

3 Laagdrempelig sportaanbod in de 
wijk 

sport/welzijnsbudget promotie/accommodatie kosten  €    1.500   €       2.000  

4 Kortingsregeling Zandvoort minimabeleid kosten kennismaking (1e jaar)  €    2.000   €              -    

5 Walking Footbal/Sports sportstimuleringsfonds aanloopkosten  €       500   €              -    

6 Fittesten voor 55-plussers zorg/sportbudget nader te bepalen  €           -     €       2.500  

7 Versterken van sportorganisaties sportbudget + landelijke 
vouchers 

behoefteonderzoek/ 
kennisuitwisseling 

 €    1.500   €       1.500  

8 Promotiecampagne sportaanbod sportstimuleringsfonds ontwikkelkosten/promotieactiviteiten  €    2.500   €       1.500  

9 Sportvoorzieningen in openbare 
ruimte 

investeringsagenda Zandvoort participatie voor 
jeugd/buurtbewoners 

 €           -     €              -    

10 Sportpool Duintjesveld investeringsagenda Zandvoort oriëntatiefase met creatieve 
workshop 

 €           -     €              -    

Totaal  
  

 € 10.000   €     10.000  

 

 

Toelichting financiële verantwoording 

 

Hierboven zijn alle projecten nader toegelicht. Gaandeweg 2020 heeft het kernteam te maken gehad met COVID-19. Hierdoor zijn een aantal 

projecten stil komen te liggen en hebben andere projecten juist meer aandacht gekregen. Het kernteam is blij met de behaalde resultaten en 

kijkt uit naar 2021. Alle financiële verschuivingen, zoals hierboven inzichtelijk gebracht, zijn goedgekeurd en besproken door het kernteam.  

 

 


