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Introductie
Aan de kick-off bijeenkomst, die door de gemeente Maassluis georganiseerd werd voor alle sport- en beweegaanbieders,
onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties in de stad, hebben 77 personen deelgenomen vanuit 41
verschillende instellingen. De organisatie was erg blij met zo’n grote opkomst.
Avondvoorzitter Etienne Verhoeff nam de deelnemers mee in het verhaal van het lokale sportakkoord. Door als eerste de
wethouder van Sport, de heer Van der Wees te interviewen. De wethouder hoopt dat de verbinding tussen de verschillende
aanbieders nog beter wordt en dat de sport zowel als doel en als middel gezien wordt.

Sportformateur
Daarna gaf Etienne het woord aan de
sportformateur van Maassluis, Steef van den
Boom. Hij legde uit wat een lokaal
sportakkoord is en hoe het met het sport en
beweegveld van de gemeente tot stand komt.
In een korte presentatie werd duidelijk dat het
lokaal sportakkoord mogelijk gemaakt wordt
door financiering uit het rijk en dat straks, als
het lokaal sportakkoord gereed is er € 40.000,(€ 20.000,- per jaar gedurende twee jaar )
beschikbaar is om sport en bewegen te
stimuleren.

Zes speerpunten
Nationaal Sportakkoord
1. Inclusief sporten en bewegen
• Iedereen een leven lang met plezier sporten
2. Duurzame Sportinfrastructuur
• Functioneel, goed en duurzaam
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
• Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
• Overal met plezier, veilig, zorgeloos en eerlijk
sporten en bewegen
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
• Motorisch bewegen verbeteren (richtlijnen)
6. Topsport die inspireert

Twee werkvormen creatief denken

Na een korte pauze zijn twee werkvormen van creatief
denken behandeld. Verdeeld in 12 groepen is gewerkt
aan twee vraagstukken. De werkvorm leidt ertoe dat
elke groep twee aanbevelingen meegeeft aan de
sportformateur, waarvan de groep denkt dat dit terug
zou moeten komen in het Lokaal Sportakkoord.
De vragen die voor deze werkvormen gebruikt zijn:
• Hoe zorgen we ervoor dat het Lokaal Sportakkoord
Maassluis een daverend succes wordt?
• Hoe zorgen we ervoor dat we met één abonnement
kunnen sporten bij andere organisaties?
Op de volgende dia’s staan per vraag de aanbevelingen.

Hoe zorgen we ervoor dat het Lokaal Sportakkoord
Maassluis een daverend succes wordt?
1.

Leg verbindingen tussen de verschillende
partijen (inzet sportmakelaar)
2. Sporten zo laagdrempelig en toegankelijk
maken voor iedereen
3. Zorg voor informatievoorziening en
kennisoverdracht over het belang van sport
4. Op scholen actief sport en bewegen
promoten
5. Sportloket waar mensen terecht kunnen met
vragen en voor ophalen informatie
6. Sportverbinder op de koffie bij
sportbestuurders en sportaanbieders
7. Wachtlijsten zwemles opheffen
8. Nieuwe binnensportaccommodatie
9. Samenwerking tussen onderwijs en
sportverenigingen verbeteren
10. Vraaggericht gevarieerd sportaanbod
realiseren
11. Senioren zijn geïntegreerd bij
sportactiviteiten op de verenigingen
12. Spelenderwijs leren meer aanbieden (bv door
pleinsport)

13. Maak van Maassluis een JOGG gemeente
14. State of Art accommodaties (veilig, modern
en gezellig)
15. Sportpas Maassluis voor jong, oud of met een
beperking
16. Werk buurtsportcoach ook richten op
ouderen
17. Verenigingen betrekken bij sportprojecten
gemeente
18. Maatschappelijke beweeginitiatieven gericht
op inactieve inwoners Maassluis
19. Wat willen de inwoners van Maassluis op het
gebied van Sport en Bewegen? (onderzoek)
20. Individuele bewustwording dat bewegen
belangrijk is
21. Extra bewegingsonderwijs
22. Stimuleer buitenactiviteiten
23. Faciliteer binnen en buitensport optimaal

Hoe zorgen we ervoor dat we met
één abonnement kunnen sporten bij
andere aanbieders?
•

Er komt een vaste subsidie voor sport en beweegaanbieders. Deze wordt niet alleen door de
gemeente verstrekt maar ook vanuit het bedrijfsleven. Medewerkers van bedrijven die meedoen
kunnen gratis sporten bij de sport en beweegaanbieders (8 stemmen)

•

Bedrijf sponsoring. Zorg ervoor dat die wederkerig is (1 stem)

•

Flexibele sporttijden op het werk mogelijk maken

•

Kies voor Sport boekje voor ouderen samenstellen (2 stemmen)

•

Ontwikkel een open sportavond voor stempelkaarthouder (10 x keer sporten). Als de stempelkaart
vol is kan de beweger een sportief kledingstuk kopen met korting (2 stemmen)

•

MaassluisSport.nl is het centrale punt voor al uw sportinformatie (24 stemmen)

•

Geld lenen investeringsfonds om plaatsen te realiseren waar iedereen kan sporten (1 stem)

•

Strippenkaart om met vrienden te gaan sporten (1 stem)

•

Gemeente neemt alle kosten van de vereniging over. Iedereen kan dan sporten waar die wil

•

Stempelkaart voor niet sporters. Kan je gaan kijken bij verschillende sporten

•

Open Sportroute: gezamenlijke dag van de sportverenigingen (16 stemmen)

•

Vier keer per jaar een thema sportdag in Maassluis (1 stem)

Aantal stemmers: 56
Deelnemers zullen gevraagd worden of zij op de twee meest scorende ideeën willen meewerken om
deze ideeën concreet en uitvoerbaar te maken.

Vragen
Alle deelnemers hebben bij binnenkomst vragenkaarten
ontvangen. Hier is in grote getalen gebruik van gemaakt.
Er zijn 56 vragenkaarten in de box gedeponeerd. Deze worden
gecategoriseerd op onderwerp en bepalen mede de
onderwerpen van de volgende bijeenkomsten.

Vervolgbijeenkomsten
• Twee inhoudelijke bijeenkomsten
Om te komen tot het lokaal sportakkoord worden er naast deze kick-off
bijeenkomst ook nog twee andere inhoudelijke bijeenkomsten gehouden.
Vanuit deze bijenkomsten worden ideeën met elkaar gedeeld en worden
deelnemers verzocht mee te werken om deze plannen concreet en
uitvoerbaar te maken. De deelnemers krijgen hierbij ondersteuning van de
sportformateur. De data van de volgende bijeenkomsten zijn:
• Maandag 13 januari
• Maandag 3 februari
Programma en locatie voor beide bijeenkomsten volgen zo spoedig mogelijk
• Afsluitende bijeenkomst
Op maandag 9 maart is er een afsluitende bijeenkomst waar het lokaal
sportakkoord gepresenteerd en ondertekend wordt door de deelnemende
partijen.

Bedankt voor uw
aanwezigheid!
Wij kijken terug op een energieke en interactieve
bijeenkomst en hopen dat u ook de volgende
bijeenkomsten weer met ons meedenkt!
Voor vragen kunt u terecht bij Steef van den Boom
sportloket@maassluis.nl

