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VOORWOORD

Beste sportliefhebbers, 

Voor jullie ligt het Sportakkoord Súdwest Fryslân beweegt! 
Als wethouder Sport ben ik blij met de betrokkenheid van 
zoveel verschillende partijen bij de totstandkoming en de 
uitvoering van dit lokale sportakkoord. Dit geeft de kracht 
van sport aan. Sport en bewegen is belangrijk in onze 
samenleving. Het zorgt voor actieve, gezonde en geluk-
kige mensen. Het draagt bij aan een gemeente waarin 
inwoners zich prettig voelen en iedereen met plezier kan 
meedoen. Inwoners ontmoeten elkaar, helpen elkaar en 
worden gezond ouder. Sport en bewegen is een sociale 
verbinder.

Súdwest-Fryslân heeft een rijk verenigingsleven, veel 
mensen doen aan sport en bewegen. In ieder dorp en 
iedere stad is het mogelijk om verschillende sporten 
te beoefenen en mooie wandelingen of fietstochten 
te maken. Iedereen die wil sporten, moet ook kunnen 
sporten. Ik ben trots op het uitgebreide aanbod aan sport-
mogelijkheden, de kracht van de verenigingen met de vele 
vrijwilligers en de goede sportaccommodaties.

Samen kunnen we een verschil maken in het sporten en 
bewegen in Súdwest-Fryslân. Om gezond oud te worden, 
is het starten van bewegen op jonge leeftijd van belang. 
Ook de kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met 
een beperking hebben voordeel bij sport en bewegen. 
Het is belangrijk dat het sportaanbod en de sportvoor-
zieningen op de wensen blijven aansluiten, nu en in de 
toekomst. 

Sport, onderwijs, zorg en welzijn gaan samen voor 
gezonde en vitale inwoners door iedereen in beweging te 
krijgen. We geven samen uitvoering aan het sportakkoord. 
We komen in beweging!

Wethouder Sport
Bauke Dam  
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ALGEMENE INFORMATIE

In juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. 
Hiermee wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport met andere sportpartijen, gemeenten en maatschap-
pelijke partners een extra impuls geven aan de lokale sport. 
Daarnaast is het zaak de kracht van sport beter te benutten 
voor een vitale en sociale samenleving. Want, hoe mooi zou 
het zijn als iedereen met plezier sport en beweegt. Nu en in 
de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omge-
ving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. 
(Uit: Sportakkoord 2018)

Gemeente Súdwest-Fryslân sluit zich aan bij deze ambitie 
en neemt de uitgangspunten ‘samenwerken, verbinden 
en versterken’ mee in de totstandkoming van een lokaal 
sportakkoord. Dit akkoord kan ook helpen om maatschap-
pelijke vraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld als het 
gaat om armoede, eenzaamheid en gezondheid.

Waar staan we in Súdwest-Fryslân: 
het vertrekpunt
Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân starten we niet 
op nul; er is namelijk een sport- en beweegbeleid en een 
uitvoeringsplan voor de buurtsportcoaches. De gemeen-
telijke ambitie is hoog: we willen dat Súdwest-Fryslân in 
2040 de gezondste en vitaalste woon- en leefgemeente 
van Noord-Nederland is. Er zijn nu al allemaal initiatieven, 
samenwerkingsverbanden, evenementen en activiteiten 
in onze gemeente; Súdwest-Fryslân zit niet stil! Sterker 
nog, in onze gemeente beweegt 68,2% van de inwo-
ners genoeg, terwijl in heel Nederland maar 63% genoeg 
beweegt.

De bevolkingsontwikkeling in Súdwest-Fryslân, laat het 
volgende zien. De gemeente heeft 89.800 inwoners. Het 
CBS verwacht dat dit inwoneraantal in 2040 groeit tot 
91.700 inwoners en dat er daarna weer een afname van 
het aantal inwoners zal zijn.  

Ruim vierhonderd organisaties in onze gemeente houden 
zich bezig met sport en bewegen. Samen met al hun vrij-
willigers houden zij een groot deel van onze inwoners 
wekelijks in beweging. Dit sociale en sportieve fundament 
is een prima basis voor de realisatie en het uitvoeren van 
het lokale sportakkoord. De uitgebreide startfoto staat in 
bijlage 2. 

Samen met anderen
Het sportakkoord Súdwest-Fryslân beweegt! is op een 
interactieve manier tot stand gekomen onder begeleiding 
van sportformateurs A. Kasel en N. den Heijer. Om rich-
ting te geven aan het lokale sportakkoord, zijn de zes ambi-
ties  uit het Nationale Sportakkoord als basis genomen. Je 
vindt deze ambities in bijlage 1, met een korte toelichting. 
Het is een akkoord ván de mensen en voor de mensen; 
iedereen die meedoet is gelijk en bepaalt zelf de koers. 
Wie meedoet aan het akkoord mag zelf bepalen waar 
meer of minder aandacht aan gegeven wordt. Uiteindelijk 
gaat het erom om met plezier een leven lang te sporten 
en bewegen.

Samen met veel andere mensen vanuit verenigingen, 
sportaanbieders, onderwijs en zorg, die zich betrokken 
voelen bij sport en bewegen, is er invulling gegeven aan 
uiteindelijk vier ambities. Er zijn meerdere bijeenkomsten 
georganiseerd, om op te halen wat we echt belangrijk met 
elkaar vinden. Inwoners konden via de website de samen-
sudwestfryslan.nl digitaal hun mening geven. Er zijn diverse 
gesprekken geweest tussen de sportformateurs, buurt-
sportcoaches en andere partijen. De ambities zijn omgezet 
in doelen en acties en opgenomen in dit sportakkoord. De 
opbrengsten van de bijeenkomsten staan in bijlagen 3 en 4.

Waarom een sportakkoord? 
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Sportakkoord: de vereniging 
Tijdens de bijeenkomsten en gesprekken is gesproken 
over de borging van het akkoord. Samen werken we de 
komende jaren aan de uitvoering van dit sportakkoord. 
We gebruiken hiervoor de werkwijze van een vereni-
ging. Iedereen die zich aansluit bij deze vereniging geeft 
samen inhoud en uitvoering aan het sportakkoord. Je kunt 
meedenken, meebeslissen en/of meedoen. 

Er is een vereniging met een stuurgroep en spelers 
samengesteld. Per ambitie is een spelersgroep met 
een aanvoerder. Deze groep gaat samen met partners 
de uitvoering van het sportakkoord Súdwest-Fryslân 
beweegt! op zich nemen. Naast dat we met elkaar wat 
bereiken, ontstaat er een langdurige samenwerking met 
andere organisaties. 

Per thema zorgt een spelersgroep voor het uitvoeren van 
een (deel)plan. Deze groep bestaat uit een aanvoerder, 
spelers en supporters. In bijlage 5 zie je de uitwerking 
van hun rollen. In iedere spelersgroep zit een buurtsport-
coach (BSC) die advies kan geven en bij wie je terecht 
kunt om extra servicehulp vanuit de sportbonden aan 
te vragen. De buurtsportcoach kent de lokale situatie en 
verbindt de activiteiten die er al zijn met nieuwe initia-
tieven. Daarnaast is de buurtsportcoach een belangrijke 
schakel in de samenwerking tussen de spelersgroepen. 
Het stuurgroep volgt de grote lijn van het sportakkoord 
en is klankbord van de spelersgroepen. Sponsoren leveren 
een bijdrage aan één of meer thema’s. 
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HET LOKALE SPORT- EN BEWEEGAKKOORD: WAT GAAN WE DOEN?

Wat staat er in het Nationaal Sportakkoord?
In het Nationaal Sportakkoord staat dat iedere 
Nederlander een leven lang plezier moet kunnen beleven 
aan sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, 
lichamelijke of geestelijke gezondheid, waar je vandaan 
komt, seksuele geaardheid of je sociale positie; dat zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. We willen belemmeringen 
weghalen.

Wat doen we nu al in Súdwest-Fryslân? 
In bijlage 6 lees je wat we allemaal al doen. 
De belangrijkste punten noemen we hier:
 We hebben sport voor iedereen (alle leeftijdsgroepen, 

afwisselend aanbod, betaalbare varianten). 
 Veel mensen in onze gemeente sporten. 
 We hebben aandacht voor kinderen met een 

motorische achterstand of gedragsprobleem, 
en voor ouderen en kwetsbare groepen.  

Wat gaan we doen?
1. Kinderen en volwassenen die weinig bewegen in 

beweging brengen: lokale beweegprogramma’s opzetten 
samen met sportverenigingen, dorpsbelangen, buurt-
verenigingen, het sociaal collectief en/of buurtsport-
coaches. (Doelgroep is niet- of weinig bewegende 
inwoners en/ of mensen met beperking, eenzame 
mensen, kinderen met motorische of gedragsbeperking.) 
We bekijken wat er al is en gaan daar verder mee. 

2. Nieuwe en andere vormen van sport en bewegen 
stimuleren: samen met de buurtsportcoaches willen 
we aansluiten bij de verschillende doelgroepen. 

3. Inzetten op dat iedereen aansluiting kan vinden bij een 
vereniging. Via het project Special Heroes kinderen 
uit het speciaal onderwijs onder schooltijd en na 
schooltijd kennis laten maken met sport en cultuur en 
inzetten op een actieve en gezonde leefstijl. 

4. Onderzoeken wat financiële mogelijkheden zijn voor 
sport en bewegen zoals jeugdsportsubsidie, subsidie 
voor het kopen van materialen, het kindpakket, 
volwassensportfonds in relatie tot sportbeleid en 
minimabeleid van de gemeente.

Ambitie 1: Sport en bewegen voor iedereen ‘Iedereen doet mee!’
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Wat staat er in het Nationaal Sportakkoord?
Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden 
in het dagelijkse leven van kinderen. Ook de kwaliteit van 
bewegen loopt achteruit. Onderzoekers stelden in 2016 
vast dat de meeste kinderen van 4 tot 11 jaar maar drie tot 
zeven uur per week buiten spelen en dat de bewegings-
vaardigheid van kinderen minder is dan in 2006. Dit komt 
vooral doordat kinderen meer achter een telefoon of iPad 
zitten en vaker in stedelijk gebied wonen of doordat er te 
weinig veilige speelplekken zijn. Maar ook de terughou-
dende en voorzichtige houding van veel ouders en verzor-
gers bij het buitenspelen speelt een rol.

Wat doen we nu al in Súdwest-Fryslân?
In bijlage 6 lees je wat we allemaal al doen. Hier noemen 
we waar we het meest trots op zijn:
 De motorische ontwikkeling van peuters door het 

Nijntje beweegprogramma en dans vanaf 3 jaar;
 Veel buitenactiviteiten en mogelijkheden om de jeugd 

te laten bewegen;
 Lerend bewegen op basisscholen en de inzet van 

CIOS-studenten en buurtsportcoaches;
 Het project CoolSúdwest (een samenwerking om 

onder andere de jeugd in beweging te krijgen).

Ambitie 2: Goed in bewegen ‘Jong geleerd is oud gedaan’ 
Wat gaan we doen?
1. Kwaliteit bewegingsonderwijs verhogen: met elkaar 

bepalen wat de visie is op vakleerkrachten bewegings-
onderwijs in het basisonderwijs en op welke wijze hier 
het beste invulling aan gegeven kan worden. In het 
verkennen van de opties in ieder geval meenemen: 
inzet buurtsportcoaches, aanbod van Sport Fryslân, 
gesprekken koepels van het basisonderwijs, uitbreiding 
van gezonde leef- en leeromgeving en een link leggen 
naar preventie en het voorkomen van overgewicht.    

2. Kind in beweging: we willen in kleine dorpen de 
jongsten een basisvorm van bewegen aanbieden vanuit 
verenigingsgedachte. Meerdere verenigingen werken 
samen om kinderen te trainen volgens het Athletic 
Skills Model (ASM-groep),  zodat ze pas op latere leef-
tijd kiezen voor een specifieke sport. Het doel is om 
groepen van voldoende grootte te vormen , met een 
goed trainingskader en veel beweegplezier voor latere 
leeftijd. 

3. Schoolzeilen: samenwerking opzetten tussen onder-
wijs en Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS).

4. Bewegen in het voortgezet onderwijs: we helpen 
middelbare scholen samen te werken met sportorga-
nisaties. Twee genoemde plannen zijn:  samenwerking 
CSG Bogerman met sportverenigingen bestaande uit 
buitenschoolse activiteiten en voorlichting (zie ook 
bijlage 7) en samenwerking tussen Nordwin College en 
een sportorganisatie voor survival. 

5. Samenwerking onderwijs: leerlingen van CSG 
Bogerman gaan sportdagen, koningsspelen en/of 
toernooien organiseren  voor basisscholen en helpen 
met het (mede) begeleiden van de kinderen. Ze gaan 
ook voor bewoners van een verpleeghuis activiteiten 
organiseren en (onder begeleiding) uitvoeren.  
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Wat staat er in het Nationaal Sportakkoord? 
Sporten is leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we 
met elkaar voor. Plezier in sport is de basis voor een leven 
lang sporten. De afgelopen jaren heeft bijna zestig procent 
van alle sportverenigingen gewerkt aan een plezierig en 
veilig sportklimaat. We willen ervoor zorgen dat alle sport-
clubs aandacht hebben voor een positieve sportcultuur. 
Dat trainers, leraren en instructeurs het welzijn van het 
kind belangrijker vinden dan winnen en dat ouders en 
verzorgers langs de lijn positieve supporters zijn.

We willen aanbieders van sport en bewegen toekomst-
bestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen 
toegankelijk en bereikbaar blijft, ook in de toekomst. 
Er komen steeds meer oudere mensen, mensen willen 
vaker alleen sporten in plaats van in groepen. Mensen 
willen flexibele abonnementen en sporttijden en digitale 
mogelijkheden voor inschrijving en lessenvolgen. Niet 
alle verenigingen spelen daar even goed op in en het is 
dan ook een van de redenen van dalende ledenaantallen.  
Daarnaast is er vaak een tekort aan goedgeschoolde trai-
ners en vrijwilligers. 

Wat doen we al in Súdwest-Fryslân?
In bijlage 6 lees je wat we allemaal al doen. Hier noemen 
we waar we het meest trots op zijn:
 Het enthousiasme en de betrokkenheid van leden en 

vrijwilligers.
 De goede en positieve sfeer.
 De samenwerking tussen sporten en met andere 

verenigingen.
 Samenwerkingsinitiatieven zoals Sportdorp 

Witmarsum, de samenwerking TAF (Tennis Academie 
Friesland) en de samenwerking tussen het onderwijs 
en de verenigingen, gemeente en buurtsportcoaches.

 Een afwisselend aanbod voor jong en oud en voor elk 
niveau.

 Goede trainers en vrijwilligers en inspanning die 
besturen leveren. 

Ambitie 3: Positieve sportcultuur & Vitale sportaanbieders
‘Sport en bewegen is leuk, eerlijk en veilig. Er is volop keuze voor iedereen’

Wat gaan we doen?
1. Bewustwording- en inspiratiesessies ‘positief coachen’: 

we willen verenigingen begeleiden in de aanpak 
voor deze positieve benadering. We willen dat zowel 
besturen, trainers, coaches en ouders zich betrokken 
voelen. Ook willen we ambassadeurs (rolmodellen) 
inzetten. 

2. Gezonde sportomgeving: een rookvrij terrein (onder-
steunende campagne via GGD), een gezonde kantine 
en ervaringen vanuit Coolsúdwest breder inzetten. 

3. Meer vrijwilligers: we willen onder andere ouders 
actief bij de sport van hun kinderen betrekken. 

4. Vrijwilligers en trainers nog deskundiger maken, door 
het inzetten van sportservices (van de sportbonden) 
en deze breed bekend te maken. We willen ook meer 
coach-de-coach trajecten.

5. We willen de jeugd meer activeren voor vrijwilligers-
werk door een samenwerkingsproject tussen het 
onderwijs en verenigingen. Een praktijkvoorbeeld 
is: CSG Bogerman vertelt leerlingen over het 
verenigingsleven.

6. We willen verenigingen helpen nog meer samen te 
werken, met elkaar en met buurtverenigingen. Er zijn 
al goede voorbeelden: sportdorp Witmarsum en de 
combinatie van hockey, tennis, voetbal in de Sneeker 
wijk Tinga. We willen samenwerking belonen. 
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Wat staat er in het Nationaal Sportakkoord?
Mensen moeten overal goed kunnen sporten en bewegen. 
We willen in Nederland kunnen beschikken over een goed 
werkende en duurzame sportinfrastructuur. Niet alleen op 
sportvelden of in zwembaden, sporthallen en clubhuizen, 
maar ook in het stadspark en op het trapveldje in de wijk. 
Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de 
voorzieningen op orde zijn. 

Wat doen we al in Súdwest-Fryslân?
In bijlage 6 lees je wat we allemaal al doen. Hier noemen 
we waar we het meest trots op zijn:
 de ruimte, frisse lucht en schone omgeving; 
 sportaccommodaties die door verschillende 

verenigingen gebruikt worden; 
 er zijn goede accommodaties; 
 er is veel aanbod van sporten ook in de dorpen. 

Ambitie 4: Duurzame sportinfrastructuur ‘Klaar voor de toekomst’
Wat gaan we doen?
1. Sport en bewegen in de openbare ruimte: onder-

zoeken hoe we de omgeving zo kunnen maken 
dat mensen uitgedaagd worden om te bewegen. 
Bijvoorbeeld: betere beweegroutes en deze bekend 
maken (via een app), schoolpleinen openbaar maken, 
aansluiten bij plaatselijke initiatieven ( bijvoorbeeld 
beweeggebied jong & oud van de Tafel van Makkum), 
sportactiviteiten in de openbare ruimte verbinden met 
sport in een vereniging en meer groen.

2. Inzetten op samenwerken tussen verenigingen als het 
gaat om duurzame investeringen: hiervoor wordt een 
enquête uitgezet onder verenigingen.



10

ORGANISATIE EN FINANCIËN

Spelersgroepen 
Ieder thema heeft een spelersgroep met een aanvoerder, 
spelers en supporters. Deze groep spreekt zelf af wie het 
thema uitwerkt en uitvoert. De spelersgroep is vrij om zelf 
praktische afspraken te maken om de komende tweeën-
eenhalf jaar (tot en met december 2022) het thema tot 
een succes te maken. 

Iedere spelersgroep kan een beroep doen op een buurt-
sportcoach voor ondersteuning en voor het aanvragen 
van sportservices die kunnen helpen om hun plannen uit 
te voeren.  

Organisatie ambitie 1 
Gert Jan Pels (aanvoerder)
 Sportclub F en F
 Fysio-Actief
 FysioMaks
 FDS
 Sport Fryslân
 Vakleerkracht csg Bogerman 

ambitie 2
Koos Nederhoed (aanvoerder)

Gymnastiekvereniging de Stânfries IJlst
 Stichting Swingover  Sneek survivalrun
 csg Bogerman
 vakleerkracht De Súdwester
 Sport Fryslân

ambitie 3
René van Dam (aanvoerder)
 Sport Fryslân
 GGD Fryslân 
 Voeding en beweging Bolsward
 SMHC

ambitie 4
Klaas Uil (aanvoerder)
 ONS Sneek
 Gymver. VenO
 RSG Magister Alvinus
 Gemeente Súdwest-Fryslân
 v.v. Makkum
 Witmarsum in beweging 
 Sportdorp Oppenhuizen 
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Stuurgroep 
Het stuurgroep houdt de grote lijn van het akkoord in de 
gaten, stemt af tussen thema’s en beheert het budget. 
In het stuurgroep zitten vertegenwoordigers van sportor-
ganisaties, de gemeente, en de buurtsportcoaches. 

Het stuurgroep bestaat op dit moment uit:
Frank Liew-on Sportclub F en F
Peter Spek KWS Sneek
Johan Folmer Oeverzwaluwen
Jelle Zijlstra Oeverzwaluwen
Jildou Oosterhof Gemeente Súdwest-Fryslân
Irene Bok Sport Fryslân
Michel Rietman vv Sneek Wit Zwart

Financiën
Het ministerie stelt voor de komende tweeënhalf jaar 
uitvoeringsbudget beschikbaar om de afspraken die 
gemaakt zijn in het sportakkoord Súdwest-Fryslân 
beweegt uit te voeren. Dit betekent dat er voor 2020, 2021 
en 2022 50.000 euro per jaar beschikbaar is. Het stuur-
groep bekijkt de uitgewerkte plannen en stelt voor elk 
jaar een begroting vast. De kosten voor de coördinatie 
van het sportakkoord en de communicatie staat ook op 
deze begroting. Daarnaast wordt gekeken naar de finan-
ciële mogelijkheden vanuit fondsen en sponsoren. Verder 
kunnen alle werkgroepen een beroep doen op de services 
van de sportbonden, de zogenoemde Sportlijn. De services 
bestaan uit opleidingen, workshops en/of diensten die ten 
goede komen aan de sportaanbieders en verenigingen.  
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SUPPORTERS

Akte 2 / Cultuur Kwartier Sneek
Atletiekvereniging Horror
CIOS Heerenveen, docent
CSG Bogerman
Dorpsbelang Arum
Dorpsbelang Folsgeare
FDS
Fysio-Actief
FysioMaks
Gemeente Súdwest-Fryslân
GGD Fryslân 
Gymnastiekvereniging De Stânfries IJlst
Gymnastiekvereniging V & O
Gymvereniging Hanzestad Bolsward
KF De Boppeslach Hommerts - Jutrijp
KWS Sneek
LTC De Drie Posten Bolsward
Neptunia ‘24
Oeverzwaluwen
ONS Sneek / Sportpark Harinxmaland
Projectgroep Top & Twel
Rotary Sneek-ZuidwestHoek
RSG Magister Alvinus
RTC Rally Sneek (Rijwiel toerclub)
sc Bolsward
Schaatsvereniging IJsster Sneek
Scoutinggroep Greate Pier Sneek
SMHC
Sociaal collectief (jeugd)
Speciaal onderwijs scholen
Sport Fryslân
Sportcentrum Rolpeal Workum

Deze partijen hebben meegedacht over sportakkoord Súdwest-Fryslân beweegt!:

Sportclub F en F
Sportdorp Oppenhuizen 
Sportdorp Wytmarsum, Loopgroep Witmarsum
Stichting Swingover Sneek survivalrun
Stichting Avondvierdaagse Sneek
Tennisvereniging De Vliegende Bal Sneek
Tennisvereniging De Boskranne Wommels
Tennisvereniging Nomi Sneek
vv Makkum
vv Sneek Wit Zwart
vv Workum
Vakleerkracht De Súdwester
VC Sneek
Voeding en beweging Bolsward
Voetbalvereniging Workum
Volleybalvereniging Far Ut (Hom-Jut)
Watersportvereniging Heeg
Witmarsum in beweging 
Zwemvereniging Workum 
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