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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, 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, staan 10 projecten 

benoemd. 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.  

 

Ook in 2021 heeft het kernteam te maken gehad met COVID-19. Mede hierdoor moesten 

plannen bijgesteld worden of zelfs worden uitgesteld naar een latere periode. Dit had impact 

op de projecten uit het Lokaal Sportakkoord. Er zijn projecten die hierdoor stil zijn komen te 

liggen, maar ook projecten die geïntensiveerd zijn. Daarnaast hebben projecten door de 

verdubbelaar (extra €10.000,-) een mooie boost gekregen. Hieronder worden alle projecten 

toegelicht en waar nodig een doorkijk gegeven naar 2022.  

 

 

  



 

 

1 Sportieve en gezonden scholen  
 

Bewegen en sporten, het verbetert niet alleen de gezondheid en de fitheid, maar ook de 

motoriek van de leerlingen, daarnaast draagt het bij aan hun sociale emotionele 

ontwikkeling. Als een leerling genoeg beweegt, zit hij beter in zijn vel en zal hij ook beter 

presteren! 

 

In Zandvoort werkt de GGD samen met Team Sportservice. Door efficiënt samen te werken 

zal op een structurele en planmatige wijze gewerkt worden, zodat ook op de lange termijn de 

gewenste gezondheidseffecten bereikt worden. Zodoende voeren wij al een tijdje samen 

gesprekken op alle scholen in Zandvoort om volgens de Gezonde School- methode te werk 

te gaan.  

 

Tijdens deze gesprekken wijzen wij de school op de diverse subsidiemogelijkheden. Denk 

hierbij aan de ondersteuningsronde, de stimuleringsregeling of de Lekker naar buiten 

stimuleringsbijdrage van JLE.  

 

Op deze manier kunnen de scholen mét ondersteuning vanuit de GGD aan de slag en 

hebben zij daadwerkelijk ook een budget om te besteden aan gezondheid in het algemeen.  

Dit heeft geresulteerd dat onderstaande scholen één of meerdere subsidies heeft 

aangevraagd en toegekend heeft gekregen: 

• De Nicolaasschool 

• De Duinroos 

• De Hannie Schaftschool 

• Het Wim Gertenbach college 

 

Deze scholen worden inmiddels intensief begeleid op één of meerdere thema’s. Op 7 maart 

2022 zullen alle subsidies weer openstaan en zullen, wij (GGD Kennemerland en Team 

Sportservice) wederom alle scholen hiervan op de hoogte brengen. Wij hopen dan ook de 

overige scholen in Zandvoort te kunnen bereiken. 

 

Wij hebben één gezamenlijk doel voor ogen; het bevorderen van de gezondheid van alle 

kinderen en jongeren op jonge leeftijd in Zandvoort. 

 

 Aantal 

Adviesgesprekken PO 12 

Adviesgesprekken VO 2 

Directieoverleg 2 

Overleg vakleerkrachten LO 4 

 

  



 

 

Pumptrack activiteit op de basisscholen  

In 2021 zijn gesprekken gevoerd met alle basisscholen voor het project “pumptrack”. Dit is 

een project wat in samenwerking met Stichting Pumptrack gerealiseerd gaat worden. In het 

educatiepakket wordt gewerkt vanuit de thema’s duurzaamheid, sporten & bewegen en 

technologie. Deze thema’s vormen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de 

kinderen op het gebied van innovatie, circulariteit, gezondheid en maatschappelijk 

bewustzijn. 

 

Alle basisscholen zijn enthousiast voor het programma, maar vanwege de vele lockdowns en 

andere prioriteiten bij het onderwijs is deze activiteit verplaatst naar het voorjaar 2022. Het 

gereserveerde budget van €3.500,- wordt meegenomen naar 2022.  

 

  



 

 

2 Cool 2B Fit  
 

In september 2020 zijn we gestart met het gezonde leefstijl programma Cool 2B Fit. We zijn 

gestart met een groep van 6 deelnemers en hun ouders. De groep heeft gedurende het 

schooljaar 2020-2021 twee keer per week gesport en er zijn meerdere bijeenkomst 

georganiseerd over voeding, gedrag en emoties.  

 

Ook tijdens dit schooljaar hebben we helaas veel te maken gehad met COVID-19. Hierdoor 

hebben we het programma per week soms moeten aanpassen. Het accent heeft het 

afgelopen jaar vooral gelegen op het geven van de sportlessen (buiten). Het organiseren van 

bijeenkomsten en workshops heeft hierdoor minder plaats gevonden dan dat we op 

voorhand hadden bedacht. De bijeenkomsten en workshops die wel zijn door gegaan 

hebben we middels een online variant uitgevoerd.  

 

In de tweede helft van 2021 hebben we een start gemaakt met de nieuwe groep. Mede door 

alle maatregelen die weer een steeds strengere vorm begon aan te nemen is besloten om 

het echt starten van het programma op te schuiven naar februari 2022. In de tussentijd 

hebben de deelnemers wel 2 keer in de week kunnen sporten, maar zijn er geen 

bijeenkomsten georganiseerd.  

 

Gedurende het laatste gedeelte van 2021 zijn er meerdere stappen ondernomen om het 

programma onder de aandacht te brengen van onder andere scholen, CJG en GGD. Er zijn 

twee bijeenkomsten georganiseerd om het belang van het programma toe te lichten aan 

deze verschillende disciplines. Het doel van deze bijeenkomsten was om het programma 

meer bekendheid te geven en de manier van doorverwijzen te vergemakkelijken.  

 

In de praktijk blijkt dat het nog erg lastig is om de juiste doelgroep te vinden en/ of te 

motiveren voor het programma. We zullen daarom ook aankomend jaar ons best doen om 

de samenwerking met het onderwijs, de GGD, CJG en de huisartsen te intensiveren.  

 

 Beweegmomenten Deelnemers 

Cool 2B Fit sportlessen  76 380 

Cool 2B Fit bijeenkomsten  10 80 

 



 

 

3 laagdrempelig sportaanbod in de wijk  
 

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

activiteiten:  

1. Valpreventie 

2. Vrouw en Fit 

3. (Man en Fit) 

4. Ouder- en peutergym 

5. Samenwerking jeugd- en jongerenwerkers en Team Sportservice Zandvoort tijdens 

de vakantie-activiteiten 

6. Biljart en tafeltennis in de wijksteunpunten van Pluspunt  

 

Valpreventie: “Vermijd vallen, blijf vitaal” 

Voor valpreventie is tijdens de lockdownperiode in 2021 gezocht naar alternatieve 

mogelijkheden om toch valpreventie aan te kunnen bieden. Hierbij is samenwerking met 

Radar Rotterdam gezocht en gebruik gemaakt van de filmpjes die zij ontwikkeld hebben met 

uitleg én oefen mogelijkheden. Samen met Team Sportservice organiseerden we de 

valpreventie online via Teams en ook op het tv kanaal van ZFM zonden we de lessen uit 

zodat senioren thuis ook op andere dagen konden oefenen.  

 

Toen valpreventie in de zaal weer mogelijk was heeft Pluspunt dit uitgevoerd samen met 

Team sportservice. We vertoonden weer de filmpjes van WMO Radar en een instructeur van 

Team Sportservice was aanwezig om met deelnemers in gesprek te gaan, vragen te 

beantwoorden en advies te geven. Deelnemers deden de oefeningen zittend op of staand 

achter een stevige stoel met ruim 1.5 meter afstand tot elkaar.  In 2021 cijfers deelname 

totaal 13 deelnemers (7 online en 6 in de zaal) 

  

  

Valpreventie  

Beweegmomenten Deelnemers 

13 169 



 

 

Vrouw en fit 

Voor specifieke inwoners is het volhouden van sporten én het leren omgaan met 

lichaamsklachten iets dat extra aandacht vraagt.  Hiervoor is 'Vouw en Fit' ontwikkeld: een 

combinatie van bewegen met persoonlijke ondersteuning door de docent. Het ontmoeten van 

elkaar en samen in beweging komen staat centraal. 

 

Vrouw en Fit wordt als zeer succesvol ervaren door de deelnemers en docent. Bij de 

gemeentelijke effectmeting haalde de activiteit een 9,1.  

 

Quote deelneemster: “Sinds ik meedoe met Vrouw & Fit voel ik mij in het dagelijks leven 

meer opgewekt en zit ik goed in mijn vel” 

       
 

 

 Beweegmomenten Deelnemers 

Vrouw en Fit 34 442 

 

Man en Fit 

Specifiek voor mannen is eenzelfde programma opgezet als “Vrouw en Fit”. Man en Fit is 

echter pas later gepromoot en zal gestart worden in 2022.  

Ouder- en peutergym 

Januari 2021 stond de start gepland van de ouder en peutergym activiteit. Helaas kon deze 

activiteit geen doorgang vinden vanwege de toen geldende maatregelen en de strenge 

lockdown die volgde.  

 

Eind 2021 is een nieuwe aanzet gemaakt om de activiteit toch op te starten. Dit heeft 

geresulteerd in een groep van 10 enthousiaste peuter en ouders die januari 2022 gaan 

starten met 1 keer in de week ouder en peutergym. De activiteit blijkt een schot in de roos, 

want inmiddels heeft de activiteit een wachtlijst en meerdere verzoeken om deze activiteiten 

meermaals in de week plaats te laten vinden. De werkgroep gaat met dit verzoek in 2022 

zeker verder aan de slag.  

 

 

  



 

 

Samenwerking jeugd- en jongerenwerk en Team Sportservice Zandvoort 

In 2020 is een eerste aanzet gemaakt in de samenwerking tijdens de vakantie activiteiten 

van het jongerenwerk Zandvoort en Team Sportservice te realiseren. De succesfactor zat 

hem in het feit dat hierdoor veel meer kinderen bereikt en bediend konden worden.  

 

Vanwege dit succes is deze samenwerking ook in 2021 tijdens alle schoolvakanties 

voortgezet. Bij alle vakanties is het programma gezamenlijk bepaald of op elkaar afgestemd. 

Hierdoor was er iedere vakantie voldoende aanbod waar de kinderen en jongeren in 

Zandvoort uit konden kiezen en aan deel konden nemen.  

 

 Beweegmomenten Deelnemers 

Vakantie activiteiten  26 546 

 

Biljart- en tafeltennisgelegenheden in de wijksteunpunten van Pluspunt 

Activiteiten die in het kader van het Lokaal sportakkoord in 2020 zijn gestart zoals biljarten 

en tafeltennissen in de wijksteunpunten van Pluspunt zijn in 2021 gecontinueerd. 

 

 



 

 

4 Kortingsregeling volwassenen  
 

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

beurs. In 2020 was 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. Door de aanhoudende maatregelen omtrent COVID-19 en de prioriteiten die 

elders lagen bij de verenigingen is er met dit project niets concreets gebeurd.  

 

Op de achtergrond is er wel verder gewerkt aan: 

- De verdere uitwerking van het concept plan 

- Samenwerkingspartners/ sportaanbieders benaderen om hier mee aan de slag te 

gaan 

- Het realiseren van een vragenlijst om behoefte op het gebied van sport- en bewegen 

op te halen 

o Deze vragenlijst is gepubliceerd in het boekje voor Zandvoortpas houders 

o Deze vragenlijst is gedeeld met de partners; Sociaal Wijkteam, RIBW, 

Pluspunt en Juttershart.  

 

Het budget van 2020 en 2021 wordt meegenomen naar 2022.  



 

 

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.  

 

Tijdens de Sportronde Zandvoort is het Walking sports plein vormgegeven. 4 Verenigingen 

boden hier, onder begeleiding van een trainer/begeleider de loop variant van hun sport aan. 

De deelnemende verenigingen waren: 

 

• SV Zandvoort (walking voetbal) 

• Zandvoortse basketbalvereniging The Lions (walking basketbal) 

• Zandvoortse volleybalvereniging OSS (no jump volleybal) 

• Zandvoortsche hockeyclub (walking hockey) 

 

Geïnteresseerden konden op deze manier kennismaken met de verschillende varianten van 

walking sports. Daarnaast konden de verenigingen bij de deelnemers peilen of er voldoende 

animo is om een walking sports groep binnen de vereniging op te richten.  

 

Helaas bleek er tijdens de sportronde Zandvoort dat er vooralsnog niet voldoende 

geïnteresseerden waren om naast de reeds bestaande walking basketbal, nog een walking 

sports groep op te richten. Desalniettemin is besloten om tijdens andere gelegenheden 

nogmaals een inventarisatie onder aanwezigen te doen. 

 

Het uitgangspunt blijft om een tweede walking sports groep actief te krijgen binnen één van 

de verenigingen in Zandvoort. Hopelijk zal 2022 daar ook meer gelegenheid voor bieden met 

het afzwakken van het corona virus. 

 



 

 

6 Fittest 55-plussers | Beweeginzicht  
 

In 2021 is de welbekende fitheidstest voor 55-plussers omgetoverd tot de Beweeginzicht 

test. De Beweeginzicht richt zich veel meer op de handelingen uit het dagelijks functioneren 

van de oudere inwoner.  

 

Handelingen die in het dagelijks leven veel voorkomen zoals zitten/ staan, voorwerpen 

oppakken, lopen met boodschappen tassen, traplopen, zitten en liggen, wandelen en 

reactievermogen werden getest in een beweegparcours. Bij ieder onderdeel is een testleider 

aanwezig om de test op een juiste manier af te nemen.  

 

Na afloop van alle onderdelen werden de gegevens verzameld en gezamenlijk met de 

deelnemer besproken. Dit werd gedaan tijdens een beweegadvies met een van de 

buurtsportcoaches van Team Sportservice. Inwoners kregen, indien gewenst, een advies om 

beter en/ of meer te bewegen. Daarnaast werd het lokale aanbod voor de betreffende 

persoon meegegeven in de vorm van een beweegbrochure.  

 

Ook in 2022 zal de Beweeginzicht weer gaan plaatsvinden. 

 

 Beweegmomenten Deelnemers 

Beweeginzicht 1 25 

 

 

  



 

 

7 Sportorganisaties versterken 
 

Ook in 2021 had corona een grotere invloed op het verenigingsleven en de sport dan 

gehoopt. Desalniettemin heeft in augustus van het jaar wel de Sportronde Zandvoort kunnen 

plaatsvinden. 

 

Tijdens de Sportronde Zandvoort konden verenigingen en commerciële sportaanbieders 

zichzelf presenteren aan de inwoners van de gemeente Zandvoort. Het doel was om 

enerzijds de verenigingen weer een boost te geven en anderzijds de inwoners weer aan het 

sporten en bewegen te krijgen. 

 

Naast de financiële ondersteuning vanuit het Sportakkoord zijn is ook het coronaherstelfonds 

aangewend om een grote campagne voor de sport op te kunnen zetten. 

 

 



 

 

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.  

 

Het platform heeft in 2021 veel meer bekendheid gekregen en op dit moment maken er 44 

sportorganisaties gebruikt van het platform. Dit zijn de aanbieders die zich geregistreerd 

hebben. Nog niet alle aanbieders hebben ook daadwerkelijk aanbod aangeleverd. Dit is een 

doelstelling voor 2022.  

 

De kosten die gemaakt zijn voor dit project zitten hem in ontwikkel en promotie kosten.  

  



 

 

9 Sportvoorzieningen in de openbare ruimte 
 

In 2021 is gestart met locatieonderzoek voor een kleinschalig sportpleintje met 

fitnesstoestellen in de openbare ruimte. Beoogde locatie Zandvoort Zuid nabij het 

Visscherspad. Het vergunningtraject (ecologisch onderzoek, aanlegvergunning) loopt en 

participatie met inwoners start in de loop van 2022. Budget hiervoor komt uit de sportnota 

gelden. 

 

Het kernteam heeft als doel om in 2022 dit sportpleintje te realiseren en te onderzoeken naar 

andere locaties voor nieuwe sportvoorzieningen in de openbare ruimte.  

 



 

 

10 Sportpool Duintjesveld  
 

Voor dit project zijn geen financiële middelen en acties opgenomen voor 2021. Het kernteam 

geeft geen verdere invulling aan dit project. De regie hiervoor ligt bij de Sportraad in 2022.  

 

Het budget van € 2000 hiervoor wordt doorgeschoven naar 2022 

 

 

  



 

 

Financiële verantwoording 

 

Toelichting financiële verantwoording 

Hierboven zijn alle projecten inhoudelijk toegelicht. Ook in 2021 hebben we te maken gehad met COVID-19. Daarnaast is er een extra impuls 

van €10.000,- bij het reguliere budget gekomen. Hiervoor hebben alle partners de mogelijkheid gehad om nieuwe projecten aan te dragen en 

uit te voeren. Het budget voor de pumptrack activiteit en sportpool Duintjesveld, aangegeven in het oranje, is gereserveerd om in 2022 uit te 

geven.  

 

Het kernteam is blij met de behaalde resultaten en kijkt uit naar 2022. Alle financiële verschuivingen, zoals hierboven inzichtelijk gebracht, zijn 

goedgekeurd en besproken door het kernteam.  

 

 

   
Begroot Extra budget Werkelijk 

Projectoverzicht Financiering Uitvoeringsgeld Sportakkoord 2021 2021 2021 

1 Sportieve en gezonde scholen schoolbudget + BSC-inzet Ondersteuningskosten GGD/ TS  €    1.000  € 3.500  €              -  

2 Cool 2B Fit zorgbudget + 
deelnemersbijdrage 

aanloop- en accommodatie kosten  €           -    €              - 

3 Laagdrempelig sportaanbod in de 
wijk 

sport/welzijnsbudget promotie/accommodatie kosten  €    1.500  € 5.000  €       6.500  

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

5 Walking Sports sportstimuleringsfonds aanloopkosten  €       500    €          500  

6 Beweeginzicht  zorg/sportbudget nader te bepalen  €           -      €       1.000  

7 Versterken van sportorganisaties sportbudget + landelijke 
vouchers 

behoefteonderzoek/ 
kennisuitwisseling 

 €       500  € 1.500  €       2.000  

8 Promotiecampagne sportaanbod sportstimuleringsfonds ontwikkelkosten/promotieactiviteiten  €    2.500    €       2.500  

9 Sportvoorzieningen in openbare 
ruimte 

investeringsagenda Zandvoort participatie voor 
jeugd/buurtbewoners 

 €           -      €              -    

10 Sportpool Duintjesveld investeringsagenda Zandvoort oriëntatiefase met creatieve 
workshop 

 €    2.000       
-    

  €              -    

  
Totaal  €  10.000  € 10.000  €     14.500  


