Het Roalter Sportakkoord
Inleiding
Het Roalter Sportakkoord is opgesteld door sportverenigingen, het Sportbedrijf, fysiotherapeuten,
diëtisten, vrijwilligers, zorginstellingen, de gemeente, onderwijsinstellingen en sporters in de
gemeente Raalte. Daarvoor zijn we bij elkaar gekomen en hebben we inzichten, oplossingen en
actiepunten benoemd en afgestemd. Ieder vanuit zijn eigen rol en perspectief. De kern van dit
akkoord is een prioriteitenlijst van actiepunten en verbeterideeën die wij met elkaar belangrijk vinden
om samen aan te gaan werken, met als doel om inwoners met plezier te laten sporten en bewegen.
We sluiten dit sportakkoord voor de periode tot en met 2023.
Het akkoord bestaat uit:
1. Waarom een Roalter Sportakkoord
2. De doelstelling van het Roalter Sportakkoord
3. Aanbevelingen voor sportverenigingen uit de Verenigingsmonitor
4. Vijf actiepunten en drie verbeterideeën die we gemeente breed gaan uitrollen
5. Werk- en overlegstructuur voor hoe we dat gaan doen
6. Een visualisatie van het sportakkoord
7. Ondertekening
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1. Waarom een Roalter Sportakkoord
Landelijk is een Nationaal Sportakkoord gesloten om ervoor te zorgen dat mensen met plezier en
zonder beperkingen kunnen bewegen en sporten. Hierin staan zes thema’s centraal:
-

Inclusief sporten & bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Topsport die inspireert

Ook in Raalte vinden we bewegen en sporten belangrijk. Wij zien het als een ‘must’ voor ieders
gezondheid. Verder zorgen sportactiviteiten voor sociale verbinding en inspireren ze onze inwoners
tot een gezonde leefstijl.
Tegelijkertijd zijn er zorgen en wensen:
•
•
•
•
•
•

De motorische vaardigheid van kinderen is de laatste jaren afgenomen (gamen, social media)
Er zijn groepen mensen die nooit sporten.
Sportaccommodaties staan te vaak leeg.
Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn.
De klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.
Leden en vrijwilligers vragen meer flexibiliteit. Sportclubs moeten bovendien concurreren met de
stijgende vraag naar vrijwilligers op andere terreinen (mantelzorg, buurtparticipatie etc.).
Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport.

Kortom: de samenleving verandert en daarmee dus ook ‘hoe’ mensen willen kunnen bewegen en
sporten en hoe aanbieders en de overheid daarop kunnen inspelen en in kunnen faciliteren.
2. Doelstelling van het Roalter Sportakkoord
De doelstelling van het Roalter Sportakkoord is dat iedereen van 0-100 met plezier en zonder
beperkingen kan bewegen en sporten.
3. Aanbevelingen Verenigingsmonitor voor Vitale aanbieders
Vitale sport- en beweegaanbieders zijn het belangrijkste middel om te zorgen dat iedereen zonder
belemmeringen en met plezier kan sporten en bewegen.
In november 2018 heeft de gemeenteraad daarom een motie aangenomen dat het graag nieuw
Sportbeleid wil. Aanleiding was de behoefte bij veel sportverenigingen om samen met andere
maatschappelijke organisaties tot een breed gedragen beleidsplan te komen. Ook had een aantal
sportverenigingen aangegeven, dat ze tegen knelpunten aanlopen. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijker
vrijwilligers krijgen, de exploitatie staat onder druk. Ook bestuurstaken vragen steeds meer
professionele kennis.
Het opstellen van een Lokaal Sportakkoord sloot qua aanpak en moment heel goed aan op de
behoefte van sportverenigingen om samen met onderwijs- en zorgorganisaties nieuw sportbeleid op
te stellen. Om een objectief en beter beeld te krijgen van de knelpunten die een aantal
sportverenigingen kenbaar hadden gemaakt, is besloten om bij de start ook een zogenaamde
“Verenigingsmonitor” uit te laten voeren.
De Verenigingsmonitor is een onderzoek/enquête die inzicht geeft in de organisatiekracht en
maatschappelijke vitaliteit van de deelnemende sportverenigingen. Onder organisatiekracht verstaan
we de mate waarin een vereniging in staat is de eigen sportactiviteit te organiseren. Maatschappelijke
vitaliteit is in hoeverre een vereniging actief is in samenwerking met andere organisaties voor andere
maatschappelijke doelen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Mulier instituut.
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Met het grootste deel van de Raalter sportverenigingen gaat het gelukkig goed. Toch vraagt de
toekomst aandacht. De belangrijkste aanbevelingen voor sportverenigingen die uit de monitor naar
voren kwamen, zijn:
-

Inzet van extra buurtsportcoaches om sportverenigingen te helpen met een actieplan ter
vergroting of het behoud van verenigingsvitaliteit.
Ontwikkel als sportvereniging voor jouw ‘tak van sport’ levensloopbestendige aanbodvormen voor
inwoners van 0-100 jaar en pak daarmee ook de kansen van de vergrijzing.
Werk als sportverenigingen onderling en met andere organisaties meer samen.

4. Vijf actiepunten en drie verbeterideeën die we gemeente breed gaan uitrollen
De kern van het Roalter Sportakkoord is een set van actiepunten en verbeterideeën. Deze
actiepunten en verbeterideeën komen vanuit de vertegenwoordigers van sportverenigingen,
fitnesscentra, onderwijs, fysiotherapeuten, diëtisten, adviseurs van de gemeente Raalte en
Sportbedrijf Raalte, zorgcentra en inwoners die zich graag inzetten voor het belang van sporten en
bewegen voor mensen.
Er zijn drie verkenningsavonden geweest in vier geografische groepen van 1-3 dorpen (dus twaalf
verkenningsavonden in totaal). Tijdens deze avonden zijn de deelnemers via gespreksthema’s
bevraagd naar hun inzichten. Zo kwam het volgende aan de orde:
-

Welke bedreigingen en kansen zijn er?
Welke mogelijke oplossingen zijn er?
Welke concrete actiepunten moeten als eerste worden opgepakt?

In het schema hieronder staan de belangrijkste actiepunten en verbeterideeën die uit de
verkenningsavonden naar voren kwamen die voor de hele gemeente opgepakt gaan worden.
In de visualisatie staan de belangrijkste maatwerk-actiepunten op dorpsniveau aangegeven.

Initiatiefnemer
uitvoering

Draagt bij aan deze
Sportakkoord thema's

Actiepunten

Ontstaan uit het
inzicht dat…

Behoefteonderzoek
onder inwoners,
verenigingen, onderwijs
en zorgorganisaties

Veelal ‘voor’ mensen
gedacht en weinig
bekend over behoeften

Sportbedrijf wordt
distributiecentrum van
kennis en gemeente
brede activiteiten

Behoefte aan
professionele
Projectteam
ondersteuning omdat
vereniging besturen is
moeilijker en complexer
geworden

Inclusief Sporten en
bewegen,
Vitale sport- en
beweegaanbieders

1x per jaar gezamenlijke
bijeenkomst met;
wethouders, Raalte
gezond, Sportbedrijf als
kenniscentrum,
sportverenigingen,
gezondheidsorganisaties
en commerciële partijen.
(Kennis halen, delen en
brengen, elkaar helpen
en verbinding)

Meer samenwerken en
weten van elkaar tussen Regisseursteam
verenigingen en zorgonderwijs organisaties
en gemeente

Inclusief sporten en
bewegen,
Vitale sport- en beweeg
aanbieders

Projectteam
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Inclusief Sporten en
bewegen,
Vaardig in Bewegen,
Vitale sport- en
beweegaanbieders

Aanbod voor diverse
doelgroepen
ontwikkelen (= flexibel
aanbod en
evenementen/ clinics

Sportaanbod
traditioneel en met
vaste contributiestructuren

Er is veel
beweegaanbod maar
geen totaaloverzicht
Overzicht van het
waardoor potentiele
aanbod maken en
gebruikers en
daarover communiceren aanbieders van elkaar
niet weten watwanneer-waar te doen
is .

Projectteam

Inclusief Sporten en
bewegen,
Vaardig in Bewegen,
Vitale sport- en
beweegaanbieders

Projectteam

Inclusief sporten en
bewegen,
Vitale sport- en beweeg
aanbieders

Verbeterideeën

Ontstaan uit het
inzicht dat…

Initiatiefnemer
uitvoering

Samen werken,
verbinden, kennis delen,
ondersteunen en ontlast
(= inzet
combinatiefunctionaris,
ondersteuning
Sportbedrijf Raalte,
Regie Sportbedrijf of
lokaal?)

Er is genoeg potentieel
en er zijn te veel
eilandjes die niet
samenwerken

Projectteam

Inclusief sporten en
bewegen,
Vitale sport- en beweeg
aanbieders

Werken aan gezondheid
en werken aan issues
alcoholgebruik,
drugsgebruik,
overgewicht, gezonder
eten door te informeren,
beleid te maken en in te
voeren.

Assortiment in kantines
kunnen gezonder,
weinig bewustzijn &
geaccepteerd gedrag
t.a.v. gezonde voeding,
hoge
alcoholconsumptie en
bewegen

Raalte Gezond

Raalte Gezond

Modern communiceren,
trots, verhalen delen en
inspireren. Ook
vrijwilligers in het
zonnetje zetten

Trots op de vereniging
waar je onderdeel van
bent maar
samenwerking tussen
verenigingen en
organisaties kan beter

Projectteam

Inclusief sporten en
bewegen,
Vitale sport- en beweeg
aanbieders
Topsport die inspireert

Naast bovenstaande actiepunten en verbeterideeën, is er tijdens de verkenningsavonden nog meer
input opgehaald. Input die ook zeer waardevol is en waar we ook zeker wat mee willen doen.
Interesse? Kijk op www.raalte.nl/RoalterSportakkoord. Hier is het volgende te vinden:
- Het totaaloverzicht van alle inzichten-oplossingen-activiteiten-verbeterideeën die tijdens de
verkenningsavonden zijn opgehaald.
- Het verzamelverslag van alle input en aandachtspunten voor de aanpak van de actiepunten
die tijdens de verkenningsavonden zijn ingebracht.

5. Werk- en overlegstructuur voor hoe we dat gaan doen
We hebben niet voor niets actiepunten en verbeterideeën opgesteld. We willen ze in de periode tot en
met 2023 ook gaan uitvoeren. Daarom hebben we daar ook met elkaar over nagedacht.
Onderstaande werk- en overlegstructuur vormt wat ons betreft de basis voor de uitvoering van de
actiepunten en uitwerking van de verbeterideeën.
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Teams

Taken

Overlegfrequentie

Regisseursteam

-

Besluit/bewaakt voortgang van alle
actiepunten en het omzetten van
verbeterideeën in acties
Kartrekker jaarlijkse
netwerkbijeenkomst
Verbinder met bestuur/raad
Bewaakt gemeentelijk
Stimuleringsbudget Sportakkoord
Uitkomsten behoeftenonderzoek
doorgeven aan relevante sportmaatschappelijke organisaties
zodat zij hier op kunnen inspelen

-

1e half jaar 1x per
maand, daarna 1x
per kwartaal,
wethouders 2x per
jaar

-

-

Gemeente Raalte (wethouders
sport en Raalte Gezond,
beleidscoördinator Sport, Raalte
Gezond, verbinder,
communicatieadviseur)
Sportbedrijf Raalte
2-3 vertegenwoordigers uit
sport/zorg/onderwijs

-

Raalte Gezond

-

Actiepunten/verbeterideeën in het
Roalter Sportakkoord m.b.t. een
gezonde leefstijl worden opgepakt
vanuit Raalte Gezond

-

Eigen overleg
frequentie Raalte
Gezond

Projectteam per actiepunt

-

-

-

-

Opstelling actie(jaar)plan
( Sportbedrijf)
Uitrol en uitvoering begeleiden van
de top 8 gemeente brede
actiepunten door werkgroep
(Sportbedrijf)
Afstemming/terugkoppeling met
regisseursteam (Sportbedrijf)
Uitvoering top 8 actiepunten
( door 2-3 lokale
vertegenwoordigers onder
begeleiding Sportbedrijf )

1e half jaar 1x per
maand, daarna 1x
per kwartaal

Opstellen jaarplannen
Uitrol en terugkoppeling
actiepunten aan projectteams en
regisseursteam
Uitvoering lokale actiepunten

- naar inzicht werkgroep
- daarnaast sluit altijd 1
persoon van een
werkgroep aan bij de
overleggen per kwartaal
van de projectteams

Sportbedrijf Raalte (projectleider)
2-3 lokale partijen per gemeente
breed actiepunt

-

Werkgroep per kern (cluster van
dorpen)

-

-

-

-

Lokale kartrekker (voorzitter)
Sportbedrijf Raalte
(ondersteunend aan werkgroep
en verbinder)
Commissieleden sport

NB: In de bijlage ziet u de deelnemerslijst per 1 juni 2020 met de mensen die zich al hebben
aangemeld om mee te doen in één van de teams in de Uitvoeringsfase van het Sportakkoord.
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6. Visualisatie= samenvatting Roalter Sportakkoord

7. Ondertekening

Door het geweldige aantal deelnemers aan de verkenningsavonden en de huidige
Coronamaatregelen kunnen wij op dit moment de geplande feestelijke onderteken-bijeenkomst niet
houden. Wij hopen dat, dit komend najaar - aan het begin van het nieuwe sportseizoen- alsnog kan!
Raalte, 16 juni 2020
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Deelnemerslijst per 1-6-2020 Uitvoeringsfase Sportakkoord (Bijlage):
Team/werkgroep

Naam deelnemer

Organisatie

Regisseursteam

Dennis Melenhorst
Gerria Toeter
Henry Bronkhorst
Klazien Hoekstra
Rinus Reimert
Marieke Jansen
Herman Holtmaat/ Stan Endeman
Cor van Gasteren (interim)
Michel Rabelink
Cor Verbaas
Jurgen Bruggeman

gemeente Raalte
gemeente Raalte
Sportbedrijf Raalte
gemeente Raalte
Stichting Sporthal Heeten + ZGR Cliëntenraad
GGD IJsselland
Stg. Sportbelangen Luttenberg
Sportraad Heino
HV Kwiek
SMHC
De Bolster/ BSO InOranje

Maarten Paalman
Brigit Trooster
Nicole Hemmink
Kees van Hoof
Mathijn en Marloes Veldkamp
Angela Schokker
Jeannet Kleine Schaars

Sportbedrijf Raalte
Sportbedrijf Raalte
vakleerkracht LO De Bolster/ BSO InOranje
Regiocoach Iedereen Actief
Top Fit Salland
Diëtistengroep NL/ Heikera
kernteams Raalte

Ronald Tops

Inwoner, eigenbedrijf evenementenorganisatie
Gehandicaptenadviesraad/ Basisschool De
Linderte
vakleerkracht LO De Bolster/ BSO InOranje

Projectgroep (
gemeente brede acties)

Werkgroepen
( dorpscontactpersoon)
Raalte

Maaike Baarslag
Nicole Hemmink
Heino
Broekland
Luttenberg
Lierderholthuis
Laag Zuthem
Marienheem
Nieuw-Heeten
Heeten

Jos Elshof
Herman Holtmaat/ Stan Endeman Stg. Sportbelangen Luttenberg

Monique Schrijver

vv Marienheem
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