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HET NATIONAAL
SPORTAKKOORD

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins 
samen met vertegenwoordigers van de 
sport, gemeenten en andere organisaties 
het eerste Nationale Sportakkoord, Sport 
verenigt Nederland, getekend. Hierin 
staan zes ambities centraal:

Inclusief sporten en bewegen, waar voor ieder-
een een leven lang plezier in sporten en bewe-
gen zonder belemmeringen wordt nagestreefd;

•

Duurzame sportinfrastructuur, om heel 
Nederland te voorzien van functionele, goede en 
duurzame sport- en beweegvoorzieningen;

•

Vitale sport- en beweegaanbieders, om voor 
iedere Nederlander een passend, bereikbaar en 
toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben;

•

Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal 
met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan spor-
ten en bewegen;

•

Van jongs af aan vaardig in bewegen, met de 
ambitie dat meer kinderen aan de beweeg-
norm gaan voldoen en dat hun motorische 
vaardigheden gaan toenemen (met focus op de 
groep van 0 tot 12 jaar);

•

Topsport die inspireert, vanuit de gedachte 
dat Nederlandse topsportprestaties en topeven-
ementen in Nederland een cruciale inspiratie 
vormen voor de verenigende waarde van sport.

•

Naast deze inhoudelijke ambities hebben de lan-
delijke partners afgesproken dat dit Sportakkoord 
in Nederland wordt vertaald naar lokale en region-
ale akkoorden, zodat de ambities in de lokale con-
text worden uitgevoerd. 

Helmond is een stad die, zowel letterlijk als figuurlijk, in 
beweging is. Een uitgangspunt dat goed aansluit bij de 
thema’s van het Nationaal Sportakkoord. Sport en bewe-
gen is namelijk gezond, het verbindt, het is universeel en 
bovenal ook heel leuk. Daarmee draagt sport en bewegen 
bij aan een gezonde, inclusieve en veerkrachtige stad met 
leefbare kernen.

Een aantal prachtige voorbeelden zijn bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van de Sport- en Beleefcampus De Braak. 
Daar worden sport, onderwijs en zorg gecombineerd, zo-
dat deze locatie een belangrijke ontmoetingsplek voor de 
omliggende wijken wordt. Evenals ‘Heel Helmond Sport’, 
een beweging waarmee Helmond Sport samen met een 
aantal partners de stad en de regio sportiever en vitaler 
wil maken om meerwaarde voor anderen te creëren. En 
wat te denken van de groei van urban sports, onder ande-
re door evenementen met veel aandacht voor sport, be-
weging, kunst en educatie voor de jeugd, en het festival 
Urban Matterz dat Helmond met lef en vernieuwingen op 
de kaart zet. Maar ook de grote hoeveelheid gevarieerde 
sportaanbieders zijn van grote toegevoegde waarde voor 
de wijken in de stad Helmond.

Het is belangrijk om sport en bewegen te stimuleren. In 
teamverband of individueel. Bij een sportaanbieder of in 
de openbare ruimte. En ongeacht leeftijd, beperking, af-
komst, geloof of sociale positie. In Helmond moet ieder-
een kunnen sporten en bewegen, op zijn of haar eigen 
manier en niveau. En daar dragen wij, als partners van het 
Helmonds Sportakkoord, graag ons steentje aan bij!



HET NATIONAAL
SPORTAKKOORD

In Helmond hebben we gehoor gegeven aan die oproep 
om te komen tot een lokaal Sportakkoord. Bij de start-
bijeenkomst, die eind augustus plaatsvond, waren ruim 
100 geïnteresseerde vertegenwoordigers van partners uit 
de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig 
maatschappelijk middenveld en gemeente aanwezig om 
te horen waarom er een Nationaal Sportakkoord is ge-
sloten, wat een Lokaal Sportakkoord inhoudt en wat dit 
voor hen kan betekenen. Tijdens vervolgbijeenkomsten 
op thema zijn we aan de slag gegaan met de deelakkoor-
den uit het Nationaal Sportakkoord en andere actuele 

en relevante thema’s. Helaas was de opkomst vanuit de 
sportaanbieders bij die bijeenkomsten niet representatief 
voor het enthousiasme en de betrokkenheid bij de start-
bijeenkomst. Niettemin hebben we met betrokken (sport)
partners een ambitieus Helmonds Sportakkoord gesloten. 
Met dit Sportakkoord willen we een impuls geven aan de 
samenwerking tussen verschillende partners onder het 
mom van verbinden, samenwerken en kennisdelen en 
bereiken dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen en 
plezier beleven aan sport en bewegen: als deelnemer, vrij-
williger of toeschouwer.



IN BEELD

Sport- en beweegmogelijkheden
Helmond is een stad met ruim 91.000 inwoners en heeft 
de Helmonders op het gebied van sport en bewegen 
veel te bieden. Er is een ruime keuze aan georganiseerd 
en ongeorganiseerd sportaanbod bij binnensport- en 
buitensport.

Ook andere maatschappelijke organisaties dan 
sportverenigingen organiseren beweegactiviteiten, denk 
bijvoorbeeld aan Jibb+, LEVgroep en KBO. Tevens is 
er in Helmond een uitgebreid aanbod aan culturele en 
scoutingsactiviteiten. Voor ieder wat wils dus!

Helmond in cijfers
Ondanks de enorme keuze aan sport- en beweeg- 
activiteiten ligt het percentage niet-sporters in Helmond 
hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk 50,6% ten 
opzichte van 48,7%.

Het aantal huishoudens dat aan wandelen, fietsen, 
hardlopen, wielrennen en mountainbiken doet, is lager 
dan landelijk. Opvallend is dat het aantal huishoudens 
dat aan fitness doet beduidend hoger is dan landelijk. In 
Helmond is 22,8% van de inwoners lid van een vereniging. 
Het landelijk gemiddelde is 25,3%.

Van de volwassenen en ouderen (19+) haalt 62,6% de 
beweegnorm. Van de jeugd (12-18 jaar) geeft 89% aan 
wekelijks te sporten, waarvan 72% wekelijks bij een club, 
vereniging of sportschool. Van de kinderen (4-11 jaar) sport 
27% niet buiten school en sport 35% niet of nauwelijks bij 
een vereniging.

Veel trends en ontwikkelingen hebben een negatief beeld, 
maar als je bereid bent tot omdenken, kun je er je voordeel 
mee doen. Neem technologisering: is dat een bedreiging 
of een kans? We kunnen vaker en beter sporten, krijgen 
meer inzicht in onze gezondheid en prestaties. Dat werkt 
motiverend. Of individualisering: dit zorgt voor nieuwe 
manieren van wonen, werken, leven, bewegen en vrije 
tijd. En dus voor kleinere woningen, we sporten minder 
bij clubs en werken waar en wanneer we dat willen. Maar 
juist omdat we steeds meer gericht zijn op het individu, 
hebben we ook de tegengestelde behoefte om samen te 
zijn. We zoeken gelijkgestemden en vormen met hen een 
groep. Zomaar een paar ontwikkelingen waar Helmondse 
sportaanbieders op in kunnen spelen, bijvoorbeeld bij het 
formuleren van nieuw aanbod.

Een groot aantal Helmonders haalt de beweegnorm niet. 
Daarbij tonen cijfers van GGD Brabant Zuidoost aan dat 
een fors percentage van de inwoners overgewicht heeft, 
dat velen zich eenzaam voelen en dat behoorlijk wat kin-
deren in armoede leven. Als we deze kennis combineren 
met een aantal eerder genoemde ontwikkelingen, kunnen 
we niet anders dan concluderen dat hier nog een wereld 
te winnen is. De kracht zit volgens ons in een positieve 
benadering van gezondheid in brede zin: veerkracht, vi-
taliteit en een betekenisvol leven. Bewegen stimuleren is 
dus van groot belang, bewegen is immers goed voor de 
fysieke, mentale en sociale gezondheid. 
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inwoners lid van een 

sportvereniging

89%
jongeren sport 

wekelijks

62,6%
volwassenen haalt 
de beweegnorm

Trends en ontwikkelingen
Ook Helmond ontkomt niet aan een aantal trends, 
ontwikkelingen en thema’s die extra aandacht vragen. 
Denk hierbij aan:

Demografische veranderingen•
Ontgroening•

Ongeorganiseerd sporten en bewegen•

Individualisering•

Gezonde leefstijl•

Van curatief naar preventief•

Technologisering•

Sporten en bewegen in de openbare ruimte•

Participatie•

Terugloop van leden en vrijwilligers•

Leefbaarheid in de kernen•

Sport als middel•
Zelfredzaamheid•



AMBITIES

Iedereen in Helmond moet zich kunnen ontwikkelen en 
plezier beleven aan sport en bewegen. We richten ons 
daarbij op de eerste vijf thema’s van het Nationaal Spor-
takkoord. Deze thema’s vormen de belangrijke pijlers van 
het Helmondse Sportakkoord en zijn sterk met elkaar 
verbonden. Door slimmer te verbinden, samenwerken en 
kennisdelen willen wij ons hier gezamenlijk voor inzetten.

De redenen voor mensen om te gaan sporten en bewe-
gen en/of daar een bijdrage aan te leveren, zijn divers. Ze 
willen er plezier aan beleven, sportief of prestatief bezig 
zijn, werken aan een goede gezondheid of een bijdrage 
leveren aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze 
uitgangspunten zijn verweven in de ambities van het Hel-
monds Sportakkoord.

Ambitie 1: inclusieve samenleving
Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Helmonders 
weinig of niet sport of beweegt. Denk hierbij aan mensen 
met een beperking, mensen in armoede, eenzaamheid of 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen, statushou-
ders en andere kwetsbare doelgroepen. Alleen als ieder-
een meedoet en mee kán doen, kunnen we spreken over 
één Helmond met een inclusieve sport- en beweegomge-
ving. Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen met plezier 
mee kan doen, zich welkom voelt, erbij hoort, geaccep-
teerd en niet uitgesloten wordt en eigen sportkeuzes kan 
maken.

Onze ambitie is dat sport en bewegen vanzelfsprekend 
is voor alle Helmonders en dat alle sportaanbieders en 
sportparken in Helmond toegankelijk zijn voor iedereen. 
In de afgelopen jaren hebben verschillende organisaties 
in Helmond hier al veel goed werk in verricht. Echter, om 
deze ambitie te bereiken is het nodig dat we nóg meer 
inzetten op bewustwording, zodat sport en bewegen van-
zelfsprekend wordt voor iedereen. 

Tevens is het noodzakelijk dat betrokken partners nog na-
drukkelijker gaan samenwerken met als doelstelling: het 
ondersteunen van sport- en beweegaanbieders bij het 
opzetten, uitbreiden of versterken van (laagdrempelig en 
toegankelijk) aanbod.

Partners: 

Jibb+•
Sport- en beweegaanbieders•

Helmond Toegankelijker•
LEVgroep•

Gehandicaptenplatform•
MEE•
ORO•
Antoon van Dijkschool•
Bundelzorg•



Ambitie 2: sport- en beweegtool
Voldoende en passend aanbod zijn belangrijke voorwaar-
den voor een inclusieve sport- en beweeginfrastructuur. 
In Helmond zijn veel sportaanbieders, maatschappelijke 
partners, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, etc. die 
allemaal sport- en beweegactiviteiten aanbieden voor 
uiteenlopende doelgroepen, maar dit aanbod is niet bij 
iedereen bekend.

Er liggen kansen om meer impact te realiseren en tijd, 
energie en financiële middelen te besparen. Door te ont-
schotten, slimmer samen te werken, te coördineren en te 
overleggen mét bepaalde doelgroepen in plaats van óver 
hen.

De ambitie is het vergroten van de bekendheid van alle 
aanbod in Helmond door de realisatie van een Sport- en 
beweegtool. Op dit platform vind je aanbod van sportver-
enigingen, commerciële aanbieders, aanbod op scholen 
en kinderopvang, aanbod van zorg- en welzijnspartners, 
maatschappelijk middenveld en Uniek Sporten de Peel 
voor Helmonders van 0 tot 100 jaar. Maar ook zaken als 
beschikbare sportaccommodaties en zalen, nieuwe acti-
viteiten en initiatieven, scholing, relevante berichtgeving, 
etc.

AMBITIES

In Helmond zijn al uiteenlopende communicatieplatforms 
in de lucht. Van ‘Sport en cultuur Helmond’ en ‘Uniek Spor-
ten’ tot een nieuwe initiatief van een aantal vrijwilligers: 
‘Verenigingen versterken Helmond’. Vanuit de gedachte 
dat Helmondse sportverenigingen en stichtingen elkaar 
op tal van gebieden kunnen helpen, is deze Facebook 
groep opgericht en voldoet duidelijk in een behoefte.

Samen onderzoeken we welke opties de verschillende 
platforms hebben en de mogelijkheden om een en ander 
met elkaar te verbinden met als doelstelling: alle aanbod 
en andere relevante sport- en beweeginformatie moet 
zichtbaar en vindbaar zijn. Deze tool kan wellicht als basis 
dienen voor realisatie van andere ambities in dit Sport-
akkoord aangezien (verdergaande) samenwerking bij alle 
ambities van groot belang is.

Partners: 
Sport- en beweegaanbieders•

Stichting Meedoen•

Rabobank Helmond Peel Noord•

Jibb+•

Stichting Truckersday•

Heel Helmond Sport•

Uniek Sporten de Peel•

Gehandicaptenoverleg•

Dit is onze Wijk•

LEVgroep•

Dementievriendelijke gemeente Helmond•

Communiteers•
Gemeente Helmond•

MEE•

KBO-kring Helmond•



Ambitie 3: verenigingen met professioneel bestuur, 
kader en vrijwilligers
Traditionele verenigingen staan onder druk: het aantal le-
den loopt terug en het is moeilijk om goede en voldoende 
bestuursleden en vrijwilligers aan de club te binden. Veel 
verenigingen willen best een bijdrage leveren aan maat-
schappelijke uitdagingen, maar kampen met gebrek aan 
tijd en kennis. 

Het is belangrijk om met professioneel kader en vrijwilli-
gers te werken. Enerzijds om hen beter uit te rusten, 
anderzijds vanwege de uitstraling en aantrekkingskracht 
van de club. Daarvoor is het van belang dat bestuurders, 
kader en vrijwilligers worden geïnformeerd en geïnspi-
reerd, dat er voldoende aandacht is voor opleiden en ont-
wikkelen en dat kennis wordt gedeeld. 

De ambitie is het professionaliseren van vrijwilligers in de 
sport, waaronder bestuursleden en kader. Daar geven we 
invulling aan door, daar waar nodig, maatwerk per ver-
eniging of organisatie te organiseren en daarnaast op 
zoek te gaan naar gedeelde interesses en belangen om 
gezamenlijk in op te trekken. 

We vinden het een interessante gedachte om te verken-
nen of samenwerking met bedrijfsleven realistisch is: kun-
nen we bedrijven enthousiasmeren om, in het kader van 
versterken van verenigingen en maatschappelijk onderne-
men, medewerkers in te zetten ten behoeve van speci-
fieke vraagstukken binnen verenigingen.

Ambitie 4: stimuleren van een gezonde leefstijl en 
ontwikkeling van motorische vaardigheden van kinderen
Het sport-, beweeg- en speelgedrag van kinderen is de 
afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Daardoor gaan 
de motorische vaardigheden van kinderen sterk achter-
uit. Tevens voldoen veel kinderen niet aan de beweeg-
norm. Onderzoek1 toont aan dat goede motorische vaar-
digheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een 
actieve leefstijl én van plezier in sport. 

AMBITIES

De ambititie is dat: 

1https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=8069&m=

1504190751&action=file.download

Zodat:

Iedereen wordt gestimuleerd om met plezier te blijven 
bewegen of in beweging te komen en motorisch vaardig 
te blijven;

•

De domeinen thuis (ouders), opvang, school, wijk, sport 
beter gaan samenwerken, over hun eigen organisaties 
heen kijken en de kinderen prikkelen/stimuleren om te 
gaan of blijven bewegen, ontdekken en (motorisch) 
ontwikkelen;

•

Er voldoende faciliteiten beschikbaar zijn om laagdrem-
pelig te kunnen bewegen;

•

Sportaanbieders, ouders/verzorgers, leerkrachten en 
pedagogische medewerkers bewust zijn van het belang 
van voldoende, gevarieerde en kwalitatieve beweging 
én gezonde voeding;

•

Er in iedere wijk (on)georganiseerd sport-, beweeg- en 
speelaanbod beschikbaar is voor alle doelgroepen;

•

Kinderen in Helmond voldoen aan de beweegnorm;•

Kinderen in aanraking komen met verschillende vormen 
van sport en bewegen, zodat ze eigen keuzes kunnen 
maken en veelzijdig leren bewegen wat de continuïteit 
ten goede komt;

•

Sport- en beweegaanbieders beschikken over de beno-
digde pedagogische vaardigheden ten behoeve van de 
diverse doelgroepen.

•

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door vakleerkrachten;•

Sport en bewegen naar de kinderen toekomt als ze geen 
gebruik kunnen maken van regulier sport- en beweegaan-
bod;

•

Onderwijs en kinderopvang meer ruimte geven aan 
beweging in de breedste zin;

•

Druk bezette ouders mogelijkheden hebben om zowel 
hun kinderen te laten sporten als hun eigen bezigheden 
te ontplooien;

•

Kinderen veilig kunnen sporten en bewegen.•

Partners: 

Partners: 

Sport- en beweegaanbieders•

Jibb+•

Dementievriendelijke gemeente Helmond•

Onderwijs•

LEVgroep•

Jeugdfonds Sport Brabant•

Uniek Sporten de Peel•

LEVgroep•

KBO-kring Helmond•

Kinderopvang•

Heel Helmond Sport•

GGD•

Gemeente Helmond•
TeamTV•

Zorgboog•

Jibb+•

Stichting Leergeld•

Consultatiebureau•



AMBITIES

Ambitie 5: definiëren van ‘normaal’ gedrag en positief 
stimuleren van alle sporters en bewegers vanuit eigen 
mogelijkheden
Bijna iedereen sport en beweegt om er plezier aan te 
beleven. Het verdwijnen van dit plezier is de belangrijk-
ste reden om daarmee te stoppen. Plezier in sport is het 
fundament voor een leven lang sporten en bewegen. De 
manier waarop mensen elkaar soms ‘aanmoedigen’ op en 
rond de sportvelden zorgt ervoor dat maatschappelijke 
problemen worden uitvergroot, terwijl sport en bewegen 
zich juist bij uitstek leent voor het tegengaan van onge-
wenst gedrag, uitsluiting en discriminatie. Dit vraagt ech-
ter aandacht van iedereen: bestuurders, coaches, trainers, 
spelers, ouders en verzorgers kunnen nl. een positieve 
sportcultuur bevorderen.

De ambitie is dat iedereen moet kunnen sporten en be-
wegen met plezier, op eigen niveau, uitgaande van eigen 
kwaliteiten. Om dat te realiseren is een structurele aanpak 
om ongewenst gedrag te voorkomen voor alle sportaan-
bieders in Helmond noodzakelijk. Wij denken dat een cam-
pagne, met een Helmonds boegbeeld als ambassadeur, 
een uitstekend middel is om stakeholders te confronteren 
en ongewenst gedrag daadwerkelijk aan te pakken. Te-
vens biedt dit mogelijkheden tot het creëren van draag-
vlak, het helder communiceren van de doelstellingen en 
het bereiken van zoveel mogelijk Helmondse sporters.

Ambitie 6: gezonde leefstijl
Een gezonde leefstijl (voldoende sporten en bewegen, 
gezonde voeding, niet roken, matig met alcohol, geen 
drugsgebruik, sociale contacten en voldoende ontspan-
ning) is belangrijk voor alle Helmonders.

De ambitie is om alle inwoners in Helmond in hun kracht 
te zetten en daarvoor de kracht van sport en bewegen te 
benutten (sport als middel dus). Denk bijvoorbeeld aan 
rookvrije sportaccommodaties of sportparken, de gezon-
de sportkantine en andere interventies of aanpakken waar 
andere gemeenten goede ervaringen mee hebben. Ook 
kijken we naar waardevolle bestaande initiatieven in 

Partners: 
Sportaanbieders•

LEVgroep•

betrokken inwoners•
Heel Helmond Sport•

Jibb+•

Coördinator voetbalverenigingen•

gemeente Helmond•
TeamTV•

Helmond die een impuls kunnen gebruiken. Uiteraard 
zoeken we hierbij de verbinding met het programma 
‘Duurzame en Gezonde stad’ van de gemeente Helmond. 
Hiervoor is een goede samenwerking en doorverwijzing 
tussen sportaanbieders, JOGG, eerstelijns zorg en welzijn 
noodzakelijk.

Partners: 
Sportaanbieders•

Uniek Sporten de Peel•

JOGG•

LEVgroep•

Jibb+•

GGD•

Novadic Kentron•

Huisartsen•

Gemeente Helmond•
Fysiotherapeuten•



Ambitie 7: flexibel sportaanbod/nieuwe doelgroepen
We hebben het met z’n allen steeds drukker. Mede daar-
om zoeken we naar steeds meer flexibiliteit in ons leven. 
Zo ook in de manier waarop we sporten. We willen zelf 
bepalen wanneer, hoe en met wie we sporten en bewe-
gen. Dit maakt dat behoud van bestaande leden en het 
aantrekken van nieuwe leden belangrijke aandachtspun-
ten voor (traditionele) verenigingen zijn. En dat we ons 
sport- en beweegaanbod nog beter moeten laten aanslui-
ten bij de wensen van de hedendaagse sporters. 

De ambitie is om sportverenigingen vitaal te houden 
door het aanbieden van (flexibele) varianten op de hui-
dige sportabonnementen en andere vormen van bewe-
ging. Hiermee willen we leden langer behouden, nieuwe 
doelgroepen in de breedste zin aanboren en daarmee een 
bijdrage leveren aan ontmoeting en leefbaarheid. Belang-
rijke uitgangspunten zijn:

Toegankelijk in brede zin;•

Vereist samenwerking en vertrouwen.•
Betaalbaar voor iedereen;•

AMBITIES

Partners: 

Partners: 

Sportaanbieders•

Sportaanbieders•

Jibb+ •

Dr. Knippenbergcollege•

Gemeente Helmond•

LEVgroep•

Sportbonden•

Stichting Truckersday•

KBO•

Dementievriendelijke gemeente•

Calisthenicsbond•

Stichting Truckersday•

Jibb+•

GGD•

Gemeente Helmond•
wijkgebouwen en-coördinatoren•

Ambitie 8: multifunctioneel gebruik van accommodaties 
en openbare ruimte
Deze ambitie is tweeledig: Enerzijds is er behoefte aan 
gecombineerde sport-, beweeg, speel-, leer- en ontmoe-
tingsmogelijkheden op één locatie. Zowel in de openbare 
ruimte als in multifunctionele accommodaties (in de wij-
ken). Voor georganiseerde en niet-georganiseerde spor-
ten. En voor uiteenlopende doelgroepen. Anderzijds zijn 
diverse accommodaties in gebruik door één vereniging of 
organisatie en staan daarom een groot gedeelte van de 
week leeg.

Een multifunctionele accommodatie of een multifunc-
tioneel (sport)park moet voldoen aan specifieke voor-
waarden en een programma van eisen van de diverse 
gebruikers. Dit betekent niet dat er nieuwe accommo-
daties gebouwd moeten worden, want er liggen kansen 
tot samenwerking in reeds bestaande accommodaties of 
(sport)parken. Proeftuinen zijn belangrijk, om een nieuwe 
aanpak in de praktijk te kunnen brengen, verbeteren, uit-
bouwen en delen.

De ambitie is om met partners uit diverse domeinen op 
een nader te bepalen locatie in Helmond een pilot uit te 
voeren ten aanzien van een integrale procesaanpak als 
proeftuin. Op die locatie (in de wijk of openbare ruim-
te) brengen we partijen samen en iedere partij stelt tijd, 
netwerk, middelen en/of geld ter beschikking. Een kern-
groep, bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen, 
gaat aan de slag waarbij zij gezamenlijk de doelstellingen 
realiseren.



Samenhang ambities
De acht ambities uit het Helmonds Sportakkoord dragen veelal bij 
aan thema’s uit het Nationaal Sportakkoord. Dat maken we in deze 
tabel inzichtelijk.

Inclusieve samenleving

Sport-en beweegtool

Verenigingen met professioneel bestuur, kader en vrijwilligers

Stimuleren gezonde leefstijl en ontwikkeling motorische 

vaardigheden van kinderen

Definiëren van ‘normaal’ gedrag en positief stimuleren van alle 

sporters en bewegers vanuit eigen mogelijkheden

Gezonde leefstijl

Flexibel sportaanbod / nieuwe doelgroepen

Multifunctioneel gebruik van accommodaties en 

openbare ruimte
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AMBITIES
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ORGANISATIE 
 

We hebben het Helmonds Sportakkoord in november 
2019 gesloten. Om te waarborgen dat het niet bij dit 
Sportakkoord blijft, hebben we een kerngroep benoemd 
waaraan het lokale akkoord wordt overgedragen. De 
kerngroep is een vertegenwoordiging van de Helmondse 
partners uit verschillende sectoren. De gemeente 
Helmond is, samen met de kerngroep, eigenaar van het 
Sportakkoord.

Zij gaan aan de slag met de prioritering van de ambities, 
het maken van afspraken met de partners (wie doet wat) 
en het toewijzen van het uitvoeringsbudget gedurende 
de periode 2019 - 2021. Ook initieert de kerngroep de 
evaluatie in 2022.

Zodra we ambitie 1, een sport-, beweeg- en cultuurnetwerk 
opzetten, hebben gerealiseerd, kan uitvoering van de 
andere ambities van het Sportakkoord daar geborgd 
worden. Gezamenlijk zijn we dan verantwoordelijk voor de 
totstandkoming ervan, wat de onderlinge samenwerking 
zal versterken.

€

Uitvoeringsbudget Sportakkoord Helmond
De gemeente Helmond kan met het Sportakkoord in 
2020 en 2021 uitvoeringsbudget van het Ministerie 
VWS ontvangen. Met dit budget kan uitvoering worden 
gegeven aan de geformuleerde ambities. Het gaat om een 
jaarlijks budget van € 50.000,-.

Inzet Adviseur Lokale Sport
Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport 
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) vanuit de ‘sportlijn’ 
van het Nationale Sportakkoord aan elke gemeente 
een Adviseur Lokale Sport en een aantal Services ter 
beschikking. Deze adviseur, voor Helmond is dat Paul 
Broers van Nevobo, blijft beschikbaar gedurende de 
periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021). 

Lokaal kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde 
Services. De ambities en behoeften van verenigingen staan 
hierbij centraal. Op basis daarvan wordt met de Adviseur 
Lokale Sport (en met Jibb+ gezien hun verbindende rol 
richting de sportverenigingen) bekeken welke services 
optimale ondersteuning bieden. Deze services worden 
door professionals uit de sport geleverd.

Tevens kan NOC*NSF extra ondersteuning bieden in de 
vorm van procesbegeleiding bovenop het beschikbare 
budget aan services. Ook dit kan door de Adviseur Lokale 
Sport worden aangevraagd.
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Services binnen het Sportakkoord

Voor wie

Doel

Hoe

Door wie

Informeren en inspireren Opleiden en ontwikkelen Uitvoeren en realiseren

Kaderleden
(bijvoorbeeld voorzitter)

Kaderleden
(bijvoorbeeld trainer, 

bestuurder)

Betrokkenen 
van de club

• Geïnspireerd raken 
• Ervaringen en ideeën 
delen met andere clubs

• Beter worden op 
clubkaderniveau

• Een concreet product 
realiseren binnen de club

• Eén of twee 
bijeenkomsten 
• Workshops

 (bijvoorbeeld vier inzichten 
voor bestuurders)

• Opleidingen 
& cursussen

 (bijvoorbeeld train de trainer) 
• Procesbegeleiding

 (bijvoorbeeld 
bestuurscoaching)

• Traject Verduurzaming
 (bijvoorbeeld zonnepanelen) 

• Traject Gezonde 
Sportomgeving

 (bijvoorbeeld gezonde 
kantine) 

•Traject Inclusief 
Sporten

 (bijvoorbeeld 
rolstoelbasketbal)

NOC*NSF Academie 
voor Sportkader, Sport 
Professionals Netwerk

Sportbonden, NOC*NSF 
Academy voor Sport-

kader, Sport Professionals 
Netwerk

o.a. SSNB, Team:Fit 
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Leefomgeving/groenvoorziening,
Schoolpleinen van de toekomst: 
projecten die zich richten op het stimuleren van 
de realisering van gezonde, klimaatbestendige 
en groene schoolpleinen, komen in aanmerking 

•

Provinciaal

Evenementensubsidie: organiseer je een evene-
ment (basisevenement, wijkevenement of regu-
lier evenement)? Dan kun je onder voorwaarden 
in aanmerking komen voor een subsidie van de 
gemeente Helmond.

•

Gemeentelijk

Sportstimuleringssubsidie: de gemeente kan een 
eenmalige bijdrage geven aan stichtingen en 
sportverenigingen die een sportactiviteit orga-
niseren. Zet uw organisatie zich bijvoorbeeld in 
voor jeugdsport, bewegen voor ouderen of men-
sen met een handicap? Dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor een sportstimuleringssubsidie.

Topsportsubsidie: topsporters en sportvereni-
gingen kunnen een bijdrage aanvragen bij de 
gemeente. Het Topsportfonds ondersteunt top-
sporters financieel voor onder andere deelname 
aan internationale wedstrijden of het aanschaf-
fen van materiaal. Sportverenigingen kunnen 
subsidie aanvragen voor de organisatie en ac-
quisitie van topsportevenementen op nationaal 
of internationaal niveau.

•

•

•

Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau 
zijn diverse subsidiemogelijkheden mogelijk. We 
noemen er een aantal:

Subsidies

BOSA, subsidie voor stimulering bouw en 
onderhoud van sportaccommodaties, met extra 
subsidie voor maatregelen op het gebied van 
duurzaamheid en toegankelijkheid. Denk bij-
voorbeeld aan sportmaterialen en verbouwings-
kosten van sportfaciliteiten.

•

VSBfonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt 
-met geld, maar ook raad en daad- iedereen die 
actief wil meedoen. En iedereen die anderen 
actief uitnodigt tot meedoen met projecten 
die zorgen voor nieuwe verbindingen, zodat 
iedereen een plek krijgt in onze diverse 
samenleving. Voorbeelden: het verbeteren van 
participatie van migranten en de natuurspeeltuin 
(De natuurspeeltuin is een plek met bomen, water 
en bruggetjes waar kinderen kunnen spelen en 
waar mensen uit de wijk elkaar ontmoeten. Deze 
speeltuin is anders dan de meeste speeltuinen en 
is toegankelijk voor iedereen. Ook voor ouderen 
en mensen met een beperking is dit een fijne 
ontmoetingsplek.)

Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen 
stoppen met spelen, ook niet als je ouder wordt. 
Want spelen is niet alleen het belangrijkste 
onderdeel van een gezond leven, het is ook 
nog eens het leukste. Voorbeeldprojecten: 
speelactiviteiten voor kinderen in een ziekenhuis, 
obstacle run, buitenspeeldag, gezonde buurten.

•

Landelijk

•



PARTNERS

Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, 
ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke sportstad. 
Een goed sportklimaat maak je samen. Uiteenlopende 
partijen in Helmond zijn uitgedaagd en hebben elkaar 
geïnspireerd om een aantal ambities in het Helmonds 
Sportakkoord de komende jaren te realiseren. Hieronder 
volgt een overzicht van de partijen die meedoen aan het 
Helmonds Sportakkoord. Zij spreken hiermee uit dat zij 
ieder voor zich en waar mogelijk met elkaar samenwerken 
aan de realisatie van de ambities in het Helmonds 
Sportakkoord.

Het Helmonds Sportakkoord is tot stand gekomen onder regie van sportformateur 
Miriam van Moll van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant).

Foto’s pagina 1, 2, 4 en 12: Dave van Hout Fotografie

• OMO Scholengroep
• ORO
• PK Club
• VC Polaris
• Rabobank Helmond Peel Noord
• RB De Reddingsklos
• Sportpark Brandevoort
• Sportschool Maach
• Sportstuif Helmond
• Stichting Leergeld
• Stichting Meedoen
• Stichting Truckersday
• SV Swift
• TeamTV
• Tennisvereniging ’t Lobke
• Tennisvereniging Shaille
• Tosport
• Twirlvereniging Imagination
• TTV Stiphout
• TV Carolus
• Uniek Sporten de Peel
• Werkgroep Dementievriendelijk Helmond
• Yellow Monkey
• Zorgboog
• Betrokken inwoners van Helmond

• Antoon van Dijkschool
• BS De Goede Herder
• Bundelzorg
• Calisthenicsbond
• Communiteers
• Dementievriendelijke gemeente Helmond
• Dit is onze Wijk
• Dr. Knippenberg college
• DV X-perience
• Embedded Fitness
• Gehandicaptenoverleg Helmond
• Gemeente Helmond
• GGD Brabant-Zuidoost
• Helmond Toegankelijker
• HVV Helmond
• Heel Helmond Sport
• HT’35
• Jeugdfonds Sport
• Jibb+
• JOGG
• KBO-kring Helmond
• Korein Kinderplein
• LEVgroep
• MEE
• OEC Korfbal

Iedere sportaanbieder of andere organisatie die zich 
alsnog achter deze ambities wil scharen, kan aansluiten 
bij dit akkoord. Het akkoord is een ambitiedocument, hier 
kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.


