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De Alkmaarders laten echter al vanaf het eerste moment weten niet  
tevreden te zijn met alleen stippen op de horizon en globale ambities 
maar te willen komen tot con crete plannen. Concrete plannen door  
hen bedacht, door hen beoordeeld en door hen uit te voeren.

Dankzij enorme inzet en energie zijn deze Alkmaarse voornemens werkelijkheid gewor-
den. In totaal worden maar liefst 45 projectplannen ingediend, goed voor meer dan 
€365.000,- uitvoeringssubsidie. De verwachte ondersteuning door de overheid om dit 
lokale sportakkoord uit te voeren bedraagt echter ‘slechts’ € 120.000,- verspreid over 
2020 en 2021. Er moet dus gekozen worden!

Alkmaar laat zien de mouwen te willen opstropen en daadkrachtig te willen werken om 
‘Alkmaar Sportstad’ nog meer inhoud te geven, 

Alkmaar zorgt ZELF voor victorie!

De Alkmaarders presteren om in vier maanden tijd tot het Maatschap- 
pelijk Sportakkoord Alkmaar te komen. Dit akkoord is het resultaat van 
een energiek proces dat uniek is in Nederland. 

Van de 355 Nederlandse gemeenten zullen 339 gemeenten een lokaal sportakkoord 
opstellen; in meer dan 50 gemeenten heeft het lokale sportakkoord reeds het licht 
gezien. In al die gemeenten resulteert dat in een document waarin lokale ambities ge-
formuleerd worden. Soms worden deze ambities gekoppeld aan een ‘actieplan’. Een 
plan waarin voornemens staan om de uitvoeringssubsidie, die door de overheid in het 
vooruitzicht is gesteld, globaal te besteden.

Alkmaar = energie
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Leeswijzer
In dit Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar worden de 
ambities van het Nationaal Sportakkoord en van het  
Preventieakkoord nog even uiteen gezet. Natuurlijk wordt 
ook het verband geschetst met het Masterplan Sport en  
Bewegen, het beleidsdocument van de gemeente  
Alkmaar, dat in oktober 2019 verscheen. De beide akkoor-
den en het gemeentelijk Masterplan vormen het kader 
waarbinnen het lokale sportakkoord ontwikkeld is. 
Tijdens het ontwikkelingsproces van het lokale akkoord 
blijkt telkenmale dat het fundament van de sport in  
Alkmaar goed verzorgd is. Na het lezen van dit Sport-
akkoord bent u er nog meer van overtuigd dat ‘Alkmaar 
Sportstad’ de juiste benaming is. 
Het spreekt voor zich dat het bijzondere proces, plaats-
gevonden in zeer korte tijd, uitvoerig wordt belicht. Het 
lokale sportakkoord van Alkmaar is tot stand gekomen 
doordat veel organisaties, sportaanbieders én niet-sport-
aanbieders, hun bijdrage hebben geleverd.

De Alkmaarse ambities worden op de rit gezet. Met trots 
presenteert dit Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar 
een aantal concrete projecten die in 2020 en 2021 zullen 
worden uitgevoerd. Tenslotte wordt geschetst welke maat-
regelen de uitvoering van deze projecten borgen. 
Alkmaar biedt met trots dit lokale sportakkoord aan bij de 
Vereniging Sport en Gemeenten en hoopt op hun goed-
keuring. 

Ted van der Bruggen
sportformateur Alkmaar
06-543 91 660
sportformateuralkmaar@gmail.com

Maart 2020 
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De zes nationale ambities zijn:

1.  Inclusief sporten en bewegen  
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen.

2.  Duurzame sportinfrastructuur 
Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.

3.  Vitale aanbieders 
Alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig.

4.  Positieve sportcultuur 
Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.

5.  Vaardig in bewegen 
Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe.

6.  Topsport inspireert 
Het Oranje-gevoel en een optimaal topsportklimaat.

Het Nationaal Sportakkoord: In het Nationaal Sportakkoord (2018) zijn  
zes ambities uitgewerkt. De opzet is dat de lokale sport akkoorden aan-
sluiten bij (een aantal van) deze ambities. Het Nationaal Sportakkoord 
geeft de ruimte om op lokaal niveau verschillende accenten te leggen. 
Sport en bewegen, inclusief en vitaal! In Alkmaar zijn tal van organisaties 
op zoek gegaan naar mogelijkheden om deze ambities op lokaal  
niveau te concretiseren.

Nationaal Sportakkoord, Nationaal 
Preventieakkoord en Masterplan

Het volledige Nationaal Sportakkoord vindt u via:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/06/26/nationaal-sportakkoord-sport-verenigt-nederland

De zesde ambitie ‘Topsport inspireert’ is in 2019 uitgewerkt. Deze kunt u lezen via:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/04/prambule-deelakkoord-6-topsport-die-inspireert- 

onderdeel-van-het-nationaal-sportakkoord

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/06/26/nationaal-sportakkoord-sport-verenigt-nederland
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Op 26 november 2019 is de ‘kick-off’ op weg naar 
het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar.  
65 Alkmaarders, vertegenwoordigers van sterk  
uiteenlopende organisaties, vullen vragenlijsten  
in en gaan met elkaar in gesprek. Ambities en 
ideeën worden uitgewisseld.

Kick-off



Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar

 6

Het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventie akkoord hebben tal van raakvlak-
ken. Het Preventie akkoord richt zich met onder meer de volgende ambities nadrukkelijk 
op de sportsector.

   De koppeling tussen sport en alcohol moet veranderen. Vanaf 2019 sluiten amateur-
sportclubs bijvoorbeeld geen nieuwe contracten met drankfabrikanten meer voor  
alcoholreclame langs sportvelden;

 In 2025 zijn (nagenoeg) alle sportverenigingen rookvrij;
  Medewerkers en vrijwilligers die alcohol schenken in sportkantines moeten uiterlijk in  

2025 een cursus doen. Zodat ze zich kunnen houden aan de leeftijdsgrens voor  
alcoholverkoop. En dat ze weten hoe ze om moeten gaan met dronken mensen;

  In 2040 bieden sportkantines geen happy hours of meters bier meer aan. 

Bij de start van de ontwikkeling van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar is gesteld 
dat het lokale akkoord ook kan aansluiten bij ambities van het Preventieakkoord. 

U vindt het Nationaal Preventieakkoord via:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te  
pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. 
Daarom heeft de Rijksoverheid in 2018 ook een Nationaal Preventie-
akkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschil-
lende organisaties in Nederland.

Het Nationaal 
Preventieakkoord

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
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In het ‘Masterplan: Sport en bewegen, inclusief en vitaal!’ 
worden zes Alkmaarse beleidsdoelen genoemd. Deze zes 
beleidsdoelen zijn gelieerd aan enkele van de nationale 
ambities en tonen het Alkmaarse accent wat gegeven 
wordt. De zes beleidsdoelen zijn:
   De sportparticipatie en het sportaanbod naar een hoger 

plan tillen;
   Ondersteunen van inwoners bij meer bewegen;
   Borgen van toekomstbestendige verenigingen; 
   Stimuleren multifunctioneel accommodatiebeleid;
   Bijdrage leveren aan inclusieve samenleving; 
   Sport zo leuk en toegankelijk mogelijk maken voor alle 

Alkmaarders in alle levensfasen. 

Deze zes beleidsdoelen blijken bij de sportaanbieders en 
andere niet direct sport gerelateerde maatschappelijke  
organisaties te leven. We zien dat aan de bovenstaande 
zes doelen tegemoet wordt gekomen bij de projecten die 
de komende twee jaar zullen worden uitgevoerd in het 
kader van ons lokale sportakkoord. Hoe deze doelen 
vertaald worden naar concrete acties leest u bij de 
presen tatie van de afzonderlijke projecten. 

Het Masterplan stelt dat Alkmaar er primair voor kiest om 
drie ambities van het Nationaal Sportakkoord uit te wer-
ken. Dit zijn:
   Inclusief sporten en bewegen
   Vitale sport- en beweegaanbieders
   Vaardig in bewegen

De andere drie ambities, zo wordt gesteld, zijn niet minder 
belangrijk maar vallen buiten de doelstelling van dit  
beleidsplan deels ook omdat hiervoor op een andere  
manier al aandacht is. De drie andere ambities zijn
Positieve sportcultuur, Topsport inspireert en Duurzame 
sportinfrastructuur.

Bij iedere stap die de afgelopen maanden is gezet worden 
alle zes nationale ambities als even belangrijk gepresen-
teerd. Ook het Preventieakkoord wordt benoemd als 
mogelijkheid om bij aan te sluiten. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat er projecten zijn ingediend die tege-
moetkomen aan meer dan de drie primaire ambities van 
het Masterplan.

Het ‘Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar’ onderschrijft de uitgangspunten van én geeft op tal van 
fronten uitwerking aan beleidsvoornemens van de gemeentelijke sportnota van 2019 ‘Masterplan: 
Sport en bewegen, inclusief en vitaal!’. 

Masterplan: Sport en bewegen, 
inclusief en vitaal!
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Maar het is opvallend dat uiteindelijk de ingediende  
projecten vooral gericht zijn op de primaire keus van het  
Masterplan. De drie favoriete ambities vanuit het veld  
komen overeen met de ambities die het Masterplan  
benadrukt. 

In het ‘Masterplan: Sport en bewegen, inclusief en vitaal!’ 
stelt de gemeente Alkmaar op weg te willen naar de  
ontwikkeling om sport en bewegen in te zetten in de  
domeinen zorg, welzijn, jeugdhulp, onderwijs en partici-
patie. De sportregisseurs krijgen hierbij een belangrijke taak 
toebedeeld.

Het grote aantal organisaties dat bij de totstandkoming 
van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar betrokken 
is, heeft vanaf het begin met graagte samengewerkt met 
andere partijen. In november wordt er tijdens tafelgesprek-
ken door organisaties met elkaar gesproken. Er wordt 
geconstateerd dat men daarvoor elkaars bestaan niet 
eens kende! Er worden kansen voor samenwerking  
ontdekt; ook de functie van sportregisseur blijkt voor velen 
nieuwe kansen te bieden. Deze samenwerking heeft ertoe 
geleid dat een aantal projecten is ingediend waarbij 
meerdere organisaties gezamenlijk initiatiefnemer zijn. De 
term ‘Maatschappelijk’ wordt daarom terecht aan dit 
sportakkoord toegevoegd. 

‘Masterplan: Sport en bewegen, inclusief en vitaal!’ vindt u via:

https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/8127861/1/DEF_

Masterplan_Sport_en_bewegen_commissie_14_nov

https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/8127861/1/DEF_Masterplan_Sport_en_bewegen_commissie_14_nov
https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/8127861/1/DEF_Masterplan_Sport_en_bewegen_commissie_14_nov
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Wij willen dat:

   Iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen kan hebben. Geloof, leeftijd, een beperking,  

seksuele geaardheid, etnische achtergrond, man/vrouw, sociale positie of wat dan ook, mag geen  

belemmering bij sportbeoefening zijn;

   Sportaccommodaties functioneel, duurzaam en goed verzorgd zijn;

   Aanbieders van sport en bewegen vitaal worden of blijven. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot passende 

sportbeoefening mogelijk gemaakt;

   Er een positieve sportcultuur is. Sporten moet leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn; 

   Meer kinderen voldoen aan de beweegnorm waardoor de beweegvaardigheden toe nemen. Kortom:  

het streven is dat de jeugd van jongs af aan vaardig in bewegen is;

   Topsport inspireert.

Rolstoeltennis Alkmaar  Movin’Gym  Kop-Zorg  Autstekend  Aanloophuis De Steiger 
 Groups For Bate Fysiotherapie en GLI Alkmaar  Trampolinevereniging Triffis Alkmaar  

Centrum voor Jeugd en Gezin  Alcmaria Victrix  OSV Orca  De Giganten sv Koedijk  
AV Hylas  TPC Daalmeer  Stichting Alkmaars Kegelhuis  Saturna – Alkmaar  Alkmaarse 
Rugby UFC  JOGG Alkmaar  Holland Schermen  VV Kolping Boys  Voort Varende 
Zaken  De Geus Sport Langedijk  RSV Alkmaar  Vrijwillligers Centrale Regio Alkmaar  
Topsport Alkmaar  Zwemvereniging DAW  Stichting (on)Beperkt Duiken  Art.1 Noord-
Holland-Noord  HBSV Achillles  Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Ros Beyaert  
Alkmaar Sport  JaapYoga  Aikido Yuishinkai Alkmaar  Alkmaar The Guardians   
De Opvoedpoli  LTC De Zes Wielen  Tebunus Tafeltennisvereniging Alkmaar ‘71  Sport-Z 
 Ping Pong Alkmaar  AMHC Alkmaar  ASV Flash de Mare

In elk geval deze Alkmaarse (sport)organisaties ondertekenden in  
november 2019 een verklaring waarmee zij de onderstaande ambities 
onderschrijven.

Ambities
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Het ligt voor de hand om dit lokale sportakkoord primair 
te beoordelen op de projecten die het voortbrengt. Deze 
projecten die gezien kunnen worden als deelakkoorden 
zijn echter het resultaat van een bijzonder proces. Wellicht 
zal in de toekomst blijken dat dit proces van nog meer 
waarde is geweest dan de projecten. 

Het proces is bijzonder omdat alle stappen die gezet moe-
ten worden geïnitieerd zijn door de betrokkenen: sport-
verenigingen, commerciële sportaanbieders en andere 
maatschappelijke partijen. Hierbij heeft niet de gemeente 
of een overkoepelend orgaan de leiding. Het zijn de be-
trokken organisaties zelf die met plannen, die door hen zelf 
uitgevoerd gaan worden, komen. Zij zijn verantwoordelijk 

voor de gang van zaken van het begin tot het eind van 
het proces. Dit proces van burgerparticipatie wordt geleid 
door de sportformateur als procesbegeleider. 

Voorafgaand aan het werk van de sportformateur is het 
Masterplan Sport en Bewegen opgesteld. Dit is gebeurd 
onder meer op basis van een expertmeeting in juli. Deze 
bijeenkomst ‘Op weg naar het sportakkoord’ zorgde voor 
goede input voor het latere proces. De expertmeeting 
werd door 31 mensen bezocht waarvan 7 namens de 
gemeente Alkmaar, 8 namens Alkmaar Sport en 16 vanuit 
sportorganisaties en andere maatschappelijke partijen. 
Het Masterplan Sport en Bewegen is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 28 november 2019. 

<< Links: Wethouder Pieter Dijkman (r) 

maakt kennis met de sportformateur

< Rechts: De sportformateur overlegt 

met Roel Boekel (r), de adviseur lokale 

sport NOC*NSF

Het proces waarin het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar tot stand is gekomen heeft, onder  
leiding van de sportformateur, gelopen van eind oktober 2019 tot en met eind maart 2020. 

Het proces: zeker zo belangrijk 
als het product
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Aanvankelijk voert de sportformateur enkele informatieve 
gesprekken met medewerkers van de gemeente. Daarna 
vindt een gesprek plaats met wethouder Pieter Dijkman, 
die onder andere sport in zijn portefeuille heeft. In deze 
gesprekken is de rol van de sportformateur, namelijk als 
onafhankelijk opererend procesbegeleider, duidelijk vast-
gesteld. 

Onderschreven wordt wat in het gemeentelijk Masterplan 
staat, namelijk dat het uitgangspunt is dat alle partijen die 
het sportakkoord ondertekenen gelijkwaardig zijn. Tevens 
is tijdens deze gesprekken vastgesteld dat het niet de 
bedoeling is van de opdrachtgever, de Vereniging Sport 
en Gemeenten, om te komen tot een beleidsdocument. 
Het lokale akkoord zal de basis vormen voor de concrete 
uitvoering van een aantal projecten die bijdragen aan de 
realisatie van een aantal van de nationale ambities. 
Het blijft noodzakelijk het doel van het proces steeds te 
benadrukken en ervoor te blijven waken dat de wensen 
en ideeën leidend zijn van de lokale organisaties en de 
coalities die gesmeed worden. 

Op 31 oktober wordt tijdens de Wieler3daagse aan een 

aantal genodigden de mogelijkheid geboden om kennis 
te maken met de sportformateur. Achteraf gezien is deze 
ontmoeting met 14 enthousiaste vertegenwoordigers van 
de Alkmaarse sport belangrijk geweest omdat het een  
eerste peiling was ten aanzien van wensen en na te  
streven doelen in het ‘sportveld’. Het wordt duidelijk dat  
ge opteerd wordt voor concrete projecten. Opvallend is dat 
alle (!) aanwezigen laten weten een individuele vervolg-
afspraak met de sportformateur te wensen. Dit zorgt ervoor 
dat direct al het gewenste proces op gang komt! 

In de loop van november worden sportorganisaties en 
tal van maatschappelijke partijen uitgenodigd voor een 
‘kick-off bijeenkomst’ op 26 november. De sportformateur 
laat persberichten verschijnen, stuurt de eerste nieuwsbrief 
en verspreidt informatie om verwachtingen te stroomlijnen. 
Een aantal organisaties legt reeds de eerste contacten.

De kick-off-bijeenkomst ‘Van Nationaal Sportakkoord naar 
Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar’ overtreft de ver-
wachtingen. Aanwezig zijn 65 vertegenwoordigers uit de 
sectoren sport, onderwijs, zorg en cultuur, afkomstig uit 50 
verschillende organisaties. In het clubgebouw van Zwem-
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vereniging D.A.W. leert men elkaar kennen. 
Drie liefhebbers verzorgen een pitch met een Alkmaars 
voorbeeld van de relatie van sport met een ander domein. 
Vragenlijsten voor sportaanbieders en vragenlijsten voor 
niet-sportaanbieders worden ingevuld. De antwoorden 
vormen een belangrijke informatiebron voor het opgang 
komende proces. 
De aspiraties, ervaringen en mogelijkheden op de  
gebieden van de ambities van het Nationale Sportakkoord 
worden duidelijk. Ook kan men zich aanmelden om toe te 
treden tot de ‘monitorgroep’. 

Een deel van de avond wordt besteed aan tafelgesprek-
ken waarbij onder leiding van een gespreksleider iedere 
12 minuten andere vragen worden voorgelegd. De drie 
gespreksthema’s betreffen de huidige samenwerkings-
partners van de organisaties, de kansen die het lokale 
sportakkoord de organisatie biedt en de ondersteuning die 
de organisatie denkt nodig te hebben. Gedurende deze 
gesprekken ontstaan plannen voor samenwerking, ande-
ren komen tot het plan om een project te lanceren. De 
vrijkomende energie wordt deze avond voelbaar!

In de maanden december en januari worden tal van 
gesprekken gevoerd. Tijdens ‘face to face’ gesprekken en 
nog veel vaker tijdens telefonische contacten ondersteunt 
de sportformateur de organisaties bij de ontwikkeling van 
een project. Daarnaast is er intensief e-mailverkeer. Niet 
alle contacten leiden tot een projectvoorstel; samenwer-
king blijkt soms moeilijker dan gedacht. Daarentegen zijn 
er ook groepsgesprekken gevoerd waarbij een project juist 
meer levensvatbaar is geworden dankzij de input van de 
gesprekspartners. Een bijzonder groepsgesprek, er zijn meer 
dan tien personen aanwezig, wordt in het kader van ‘De 
Gezonde Kantine’ belegd op 6 januari; een aantal vereni-
gingen meldt zich direct aan voor dit nieuwe project van 
JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). 

Het commitment bij alle gesprekken van betrokkenen is 
groot omdat de projecten concreet zijn en het hun vereni-
ging of organisatie raakt. 
Ondertussen wordt een document verspreid dat de  
formele kant van het proces in goede banen moet leiden. 
Deze ‘Regels en procedure van inbreng en keuze van 
projecten’ zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten wat 
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de verdere gang van zaken is. Aan de hand van een 
sjabloon en een voorbeeld kan in korte tijd eenvoudig een 
verantwoord projectvoorstel worden gedaan. De gang 
van zaken wordt met teksten in een nieuwsbrief begeleid. 
Projectvoorstellen kunnen tot 19 januari 2020 worden inge-
leverd.

Op 21 januari worden alle projectvoorstellen door een 
‘monitorgroep’, samengesteld uit 14 vertegenwoordigers 
van even zovele Alkmaarse organisaties, gelezen en aan 
de hand van vaste criteria beoordeeld. Er zijn 45 projecten 
ingediend met een beoogd totaal aan uitvoeringsbudget 
van meer dan €365.000,- De monitorgroep dient derhalve 
een keuze te maken omdat er ‘slechts’ € 120.000,-, ver-
spreid over 2020 en 2021, te verdelen is. 
Het lukt de monitorgroep om aan het eind van de avond 

een rangorde van favoriete projecten aan te leveren. 
Een ‘kerngroep’ toetst een week later nogmaals alle 
projecten. Deze groep, bestaand uit de adviseur lokale 
sport (NOC*NSF), een vertegenwoordiger van de  
gemeente Alkmaar, een vertegenwoordiger van Alkmaar 
Sport en twee vertegenwoordigers die door de monitor-
groep uit hun midden zijn gekozen, doet haar werk  
grondig. Zij respecteert de keuze van de monitorgroep en 
stelt vast dat projecten die door de monitorgroep gezien 
de puntenwaardering als ondermaats worden gezien 
definitief afvallen. Twee projecten worden alsnog niet 
toege laten voor het lokale akkoord omdat zij na onder-
zoek niet blijken te voldoen aan de criteria. De overige 
projecten worden ‘voorlopig’ toegelaten. Alle indieners 
krijgen aanvullende vragen toegestuurd en dienen deze 
binnen negen dagen te beantwoorden. 

De informatiebijeenkomst en het kick-off-evenement van ‘De Gezonde Kantine’ bij  

vv Kolping Boys geeft drie verenigingen inspiratie; zij hebben het voornemen om binnen-

kort voor hun sporters en supporters een gezonde omgeving te creëren. Dit wordt tot een 

concreet project uitgewerkt dat onder het lokaal sportakkoord valt. 
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Hierna komt de kerngroep nogmaals bijeen voor een 
verdiepingsslag. De antwoorden die op de aanvullende 
vragen gegeven zijn, worden tegen het licht gehouden.  
De inzichtelijkheid van begrotingen en plannen, de bij-
dragen die deelnemers aan activiteiten leveren, de 
samenwerking en de mate waarin de organisatie zelf een 
(financiële) bijdrage levert, zijn enkele van de criteria die 
bij het bespreken van de projecten de revue passeren. Eén 
van de ingediende projecten valt alsnog af; drie projecten 
worden aan een nader onderzoek onderworpen. 
Reeds enkele dagen later wordt besloten 18 projecten 
definitief toe te laten tot het Maatschappelijk Sportakkoord 
Alkmaar. 

Alle indieners van de projecten worden op de hoogte  
gebracht hoe hun project beoordeeld is. 
Tevens besluit de kerngroep twee initiatieven toe te  
voegen die tegemoetkomen aan de ambitie ‘Topsport  
die inspireert’. Tenslotte spreekt de kerngroep de ambitie 
uit om op termijn een applicatie te verzorgen voor ieder 
die in Alkmaar wil sporten of bewegen. Gedacht kan  
worden aan een app die een sportstimulans zal zijn voor 
iedereen, van de ongebonden sporter en de verenigings-
sporter tot de sporter bij commerciële sportaanbieders!

U krijgt hierbij een overzicht van de 18 projecten  
en initiatieven die zorgen voor de uitvoering van 
het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar in 
2020 en 2021.

1 18



Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar

 15

Het doel is meer kinderen te laten voldoen aan de  
beweegrichtlijn en kennis te laten maken met verschillen-
de sporten.

Iedere twee maanden is het mogelijk om met een andere 
sport kennis te maken. Dit project sluit aan bij de nationale 
en lokale ambities ‘Vaardig in bewegen’, ‘Vitale aanbie-
ders’ en ‘Topsport die inspireert’. Dit laatste omdat er van 
wordt uitgegaan dat als jeugd vroeg de sport vindt die het 
best bij hen past er een betere basis is om door te groeien 
naar topsport.

SportXperience: kennismakingslessen met  
diverse sporten

1

 ARUFC Rugby
 TennisClub Alkmaar
 AtletiekVereniging Hylas
 Alkmaar Sport
 HollandSchermen
 Handbalvereniging A&O

€ 5.525,-
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Het doel van dit programma is om ouders van kinderen 
met een indicatie in eigen kracht te zetten en de eigen 
regie te vergroten. 

Dit gebeurt door de ouders in beweging te brengen met 
verschillende sportactiviteiten. Er worden in totaal meer 
dan 120 deelnemers verwacht tijdens de acht activiteiten 
die per jaar georganiseerd zullen worden. De activiteiten 
duren 1,5 uur per bijeenkomst en zullen buiten ‘kantoor-
uren’ worden georganiseerd.
Dit project is verbonden met de ambitie ‘Inclusief sporten 
en bewegen’ en met de ambitie om iedere Nederlander 
een leven lang plezier aan sport en bewegen te laten 
beleven.

Ouders met kinderen met indicatie wordt geboden:
# vergroten zelfregie
# verhogen ‘opvoedenergie’
# plezier en ontspanning

2

 Centrum voor Jeugd en Gezin Alkmaar
 Sport-Z

€ 4.090,-
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Het doel is om de samenleving en specifiek de Alkmaarse 
sportaanbieders inclusiever en vitaler te maken. 
De start is het ondertekenen van de Verklaring Gelijke  
Behandeling door de sportaanbieder. Indien een sport-
aanbieder voor het uitvoeren van de verklaring onder-
steuning nodig heeft kan daarvoor door Bureau Discrimi-
natiezaken een training op locatie worden verzorgd. Om 
dat te bekostigen krijgt dit project de uitvoeringssubsidie 
van € 200,- per avond. Indien er geen vijf sportaanbieders 
van dit aanbod gebruik maken zal een evenredig deel 
worden teruggestort.

Reeds onderschreven door:
AtletiekVereniging Hylas  Movin’Gym  Ping Pong  
Alkmaar  Badmintonvereniging Flash de Mare    
Tebunus Alkmaar ‘71  Aikido Yuishinkai Alkmaar  
Alkmaarse Rugby  Union Football Club.
Andere sportaanbieders kunnen deze verklaring nog  
onderschrijven.

Onderschrijven verklaring
‘Gelijke behandeling in de sport’

 

Verklaring "Gelijke behandeling in de Sport" 

 
Sportvereniging …………………        verklaart dat zij, in de geest van acceptatie en 'fair play', 
zich in zal zetten, dan wel stimuleren dat zij: 
 

• alle personen respectvol en gelijkwaardig behandelt en discriminatie op welke grond 
dan ook verwerpt; 

• diversiteit, waaronder seksuele diversiteit, bespreekbaar maakt binnen de vereniging; 
• over ontwikkelingen, advies en training op het gebied van acceptatie van diversiteit, 

contact onderhoudt met de gemeente, Alkmaar Sport, de eigen sportbond en Art.1 
Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord; 

• regelmatig aandacht besteedt aan acceptatie van diversiteit in het clubblad, op de 
website, via sociale media en de stand van zaken jaarlijks bespreekt in de algemene 
ledenvergadering; 

• slachtoffers van discriminatie steunt, eventueel met bijstand van deskundige 
instellingen; 

• iemand aanwijst bij wie men terecht kan in de vereniging in geval van discriminatie 
(vertrouwenspersoon); 

• een expliciet verbod op elke vorm van discriminerende houding of uiting of symbolen 
opneemt in de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging; 

• leden / trainers / supporters / scheidsrechters / tegenstanders / bestuursleden of 
medewerkers die discriminerend gedrag vertonen, hierop aanspreekt en zo nodig 
sancties toepast; 

• leden / trainers / supporters / scheidsrechters / tegenstanders / bestuursleden of 
medewerkers die worden gepest en/of gediscrimineerd, beschermt en op adequate 
wijze opvangt. 

 
De vereniging verbindt zich tot zichtbare en leesbare plaatsing van deze verklaring.  
 
 
Alkmaar,  
 
Vereniging/organisatie: 
 
Tak van sport: 
 
Vertegenwoordiger:     e-mailadres: 
 
 
 
Handtekening:     telefoonnummer:  

Indien uw organisatie dit formulier ondertekent 
krijgt u een training aangeboden. Deze training, 
die kosten met zich meebrengt, zal op maat 
gemaakt worden voor uw organisatie. U bent niet 
verplicht om deze training af te nemen.               
Wij vragen in het kader van het lokale 
sportakkoord aan de subsidiegever deze 
trainingskosten te subsidiëren.  

3

 Art.1 (Bureau Discriminatiezaken NHN)

€ 1.000,-
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Het doel is om mensen met een lichamelijke of verstande-
lijke beperking kennis te laten maken met deze toeganke-
lijke sport. 

De kennismaking zal in blokken van 10 kennismakings-
trainingen plaatsvinden bij zowel het speciaal onderwijs als 
bij zorginstellingen. Ping Pong Alkmaar verwelkomt graag 
meer mensen met een beperking: ‘Tafeltennis voor ieder-
een!!’.

Het programma is gericht op de promotie van inclusief 
sporten en bewegen. Ping Pong Alkmaar wordt bovendien 
als vereniging vitaler omdat er cursussen gevolgd zullen 
worden die gericht zijn op het deskundig(er) begeleiden 
van de doelgroep.

Tafeltennis voor mensen met een lichamelijke  
of verstandelijke beperking

4

 Ping Pong Alkmaar

€ 4.462,-
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Door het plaatsen van losse traptrainers, hufterproof(!), bij 
bestaande bankjes in de openbare ruimte kan iedereen 
gaan ‘fietsen’ en zo fitter worden.

Er wordt aangesloten bij de ambitie om iedereen een  
leven lang plezier in sporten en bewegen te bieden. 
Alkmaar Sport zal activiteiten rond de plaatsing plannen 
om deze beweegvoorziening onder de aandacht te bren-
gen. Tevens kan de traptrainer een onderdeel zijn van het 
programma van ‘Alkmaar Fietst’.

Vier traptrainers5

 Voort Varende Zaken
 Alkmaar Sport

€ 4.840,-
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Leden van 21 sportverenigingen worden in staat gesteld 
om tegen een kleine vergoeding een workshop ‘Eerste 
Hulp Bij SportOngevallen’ te volgen. 

Het Rode Kruis verzorgt de 3 uur durende workshops waar-
bij de meest voorkomende sportongevallen aan de orde 
komen. Kader van verenigingen zal hierdoor kennis en 
kunde opdoen zodat sportactiviteiten op een veilige wijze 
zullen plaatsvinden.

Het is duidelijk dat dit project primair bijdraagt aan de  
ambitie om sportaanbieders vitaler te maken.

 Zwemvereniging DAW
 Alkmaar Sport

Aanbieden workshop EHBSO aan 21 verenigingen

€ 1.965,99

6
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Het doel is om kinderen die verbonden zijn aan  
Moskee Bilal én kinderen die in de omgeving van de  
moskee wonen (meer) plezier te laten beleven aan  
sport en bewegen. 

Deze jeugd zal tussen de 7 en 14 jaar oud zijn.  
Hiermee wordt ook bijgedragen aan de bevordering  
van een gezonde leefstijl en gezond lichaamsgewicht.
Onderdeel van dit initiatief is het opleiden van jongeren, 
’MOVERZ’, die zullen worden ingezet bij sport- en spel-
activiteiten in Alkmaar. Deze jongeren zijn tussen de  
14 en 23 jaar oud. 
Dit project verenigt zich met de ambities van ‘Inclusief 
sporten en bewegen’, ‘Positieve sportcultuur’ en ‘Van 
jongs af aan vaardig in bewegen’.

 Moskee Bilal
 MEE & de Wering
 Sport-Z
 Alkmaar Sport

Beweeg- en sportstimulering van jeugd uit Overdie

€ 7.141,12

7
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Dit project, dat zich verenigt met de ambitie ‘Inclusief  
sporten en bewegen’ is bijzonder omdat de leerlingen 
van het Horizon College tijdens het programma vertrouwd 
raken met de doelgroep. 

Dit door de mensen met een verstandelijke beperking les 
te geven. De deelnemers worden enthousiast gemaakt 
om te sporten; in een periode van 40 lesweken zullen ze 
meer sociale contacten opdoen, sportervaring krijgen en 
hun gezondheid verbeteren. Het project wordt uitgevoerd 
tijdens het schooljaar 2020-2021. 

Naast docenten van het Horizon College worden organi-
saties zoals Esdégé-Reigersdaal, Philadelphia, Magenta-
zorg en De Waerden betrokken.

 Horizon College

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen 
les op school: Het mes snijdt aan twee kanten

€ 3.400,-

8
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Dit maatschappelijke project richt zich op de ambities 
‘Inclusief sporten’en ‘Positieve sportcultuur’. 

Een beperkt aantal jongeren die niet zo goed weet wat zij 
wil, wordt een jaar lang intensief begeleid door het Zee-
kadetkorps Alkmaar. Het betreft jongeren, tussen de 12 en 
19 jaar, zonder onderwijs en werk. Zij leren varen en zeilen, 
worden ondersteund bij het behalen van het Klein Vaar-
bewijs, Groot Pleziervaarbewijs, Marifonie en bij andere 
nautische opleidingen. Zij ervaren op deze wijze dat je  
plezier beleeft aan sporten in een omgeving die veilig, 
eerlijk en zorgeloos is. 

Door middel van sport, varen en zeilen, wordt deze jonge-
ren een unieke kans op persoonlijke groei geboden.

 Zeekadetkorps Alkmaar

Sport als middel: persoonlijke groei

€ 1.210,-

9
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Het project ‘De Gezonde Kantine’ onderschrijft de ambitie 
uit Het Preventieakkoord om overgewicht te voorkomen 
en te bestrijden. Bovendien worden sportaanbieders met 
deze investering op gezonde leefstijl meer toekomst-
bestendig.

Het voedselaanbod in kantines wordt gezonder door 
gezonde alternatieven naast het ongezondere aanbod te 
leggen en het gezonde aanbod te promoten. 
Het programma zorgt voor een opvallende kick-off bij 
iedere deelnemende vereniging, zorgt voor promotie en 
draagt zorg voor advies voor de kantinebeheerder of 
kantinecommissie. 10 verenigingen kunnen intekenen op 
deze gunstige aanbieding; drie verenigingen meldden 
zich direct aan.

 AtletiekVereniging Hylas
 Alkmaarse Mixed Hockey Club
 Lawn Tennis Club De Zes Wielen
 MEE & de Wering (JOGG)

De Gezonde Kantine met kick-off

€ 8.900,-

10
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Jongeren van 11 tot en met 14 jaar worden in staat  
gesteld kennis te maken met verschillende takken van 
sport. 

In samenwerking met de Regionale Talent Centra wordt 
aan alle acht scholen voor het Voortgezet Onderwijs in 
Alkmaar de mogelijkheid geboden om twee clinics te 
kiezen van twee verschillende sporten. De keuze bestaat 
uit: schermen, schaatsen, rugby, trampoline springen en 
handbal. Het doel is om jongeren die op deze leeftijd vaak 
stoppen met sportbeoefening de kans te bieden op een 
nieuwe sport. Dit komt tegemoet aan de ambitie ‘Vaardig 
in bewegen’ om meer jongelui in beweging te krijgen en/
of te behouden.
Veel projecten kennen cofinanciering; dit is een pluspunt. 
‘What’s your Game?’ blinkt daar in uit. De personele  
kosten én de materiaalkosten worden door andere organi-
saties bekostigd.

 Alkmaar Sport

What’s your Game? – Voortgezet Onderwijs –

€ 3.373,20

11
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Het beoogde parkoers om te lopen is al aangelegd in de 
Oudorperhout. Het informatiebord zal bijdragen aan een 
intensiever gebruik van het parkoers. 

Op het bord staan aanwijzingen voor verantwoord hard-
lopen waardoor het zelfstandig hardlopen minder blessure-
gevoelig wordt. Bovendien wordt er een verwijzing gege-
ven zodat men weet waar men terecht kan voor meer 
ondersteuning. Dit project sluit aan bij de ambitie om meer 
mensen te laten sporten en is (mede) gericht op de sporter 
die niet verbonden is met een vereniging.

 AtletiekVereniging Hylas

Hardloopparkoers informatiebord

Hardloopcircuit Oudorperhout, de ideale basis voor uw 
conditie

45+? Doe eerst een sportkeuring; 
zeker bij twijfel

Drink genoeg, vooral bij warm 
weer

Kies een deel van de route die past 
en bouw rustig op

Loop rustig warm en rek dan wat

Klaar? Rek licht, koel niet af, drink 
genoeg en eet fruit

Samen lopen is beter maar loop 
wel, desnoods alleen. Kan hier!!!

Voor meer informatie: Hardloopkenniscentrum voor Alkmaar: avhylas.nl
Ontwerp: AV Hylas, All4Running en Team Data Alkmaar

€ 500,-

12
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Het project ‘Start to move, start to fence!’ spreekt een 
nieuwe doelgroep aan, mensen van 40+, die nu niet actief 
aan het sporten is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
voor deze vereniging nieuwe manier van ledenwerven: de 
leden worden ingezet als ambassadeurs. Bovendien vindt 
er een campagne via Facebook plaats. 

Met de deelnemers wordt in ca. drie maanden tijd toege-
werkt naar een persoonlijke topprestatie. Die topprestatie 
is het kunnen deelnemen aan een schermwedstrijd voor 
beginners. Een belangrijk onderdeel van het programma is 
het laten ervaren van het ‘clubgevoel’. 

Dit project is verbonden met de ambitie om te komen tot 
vitale sportaanbieders. HollandSchermen zet zich in om 
vitaler te worden terwijl bovendien niet-actieven tot sport 
gebracht worden. 

 HollandSchermen

Start to move, start to fence!

€ 1.897,-

13
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Het doel van het project is om Alkmaarders in hun eigen 
wijk op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. 
De droom is om in vier wijken een wandelroute met  
gemarkeerde tegels permanent uit te zetten, maar daar 
is vooralsnog geen geld voor. Met dit project wordt de 
eerste route een feit. 

Tijdens de Avond4daagse van Alkmaar zal deze nieuwe 
route gepromoot worden. Ook zullen de sportregisseurs de 
bekendheid van de stoeptegelroute vergroten. 
Een goed voorbeeld hoe tegemoet kan worden gekomen 
aan de ambitie: iedere Nederlander beleeft een leven 
lang plezier aan sporten en bewegen.

 Alkmaar Sport

Wandelroute door middel van stoeptegels

€ 5.000,-

14
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Turnvereniging Saturna gaat een nieuwe samenwerking 
aan met Kinderdagverblijf (K)individu. Op locatie van  
(K)individu zal jonge jeugd met het Nijntje Beweegdiploma 
en het kleuterturnen tot sport en bewegen worden  
gebracht. Met deze vormen van turnen heeft Saturna al 
goede ervaringen; nu is het tijd om de turnvleugels uit te 
slaan naar deze nieuwe doelgroep. De nationale ambitie 
van ‘Vaardig in bewegen’ krijgt hiermee gestalte!

Bij (K)individu en andere kinderdagverblijven zal op deze 
wijze met op zijn minst 200 kinderen gewerkt worden aan 
de motorische ontwikkeling.
Een substantieel deel van de subsidie wordt aangewend 
voor de aanschaf van materialen waardoor ook op der-
gelijke locaties gewerkt kan worden. Doordat deze kosten 
nu gemaakt worden zal deze aanpak de komende jaren 
goed herhaald kunnen worden. 

 Kinderdagverblijf (K)individu
 Turnvereniging Saturna Alkmaar

Saturna’s sportstimulering

€ 9.539,-

15
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Het project is verbonden met de ambitie om kinderen van 
jongs af aan vaardig te maken in sport en bewegen.

Het vindt plaats tijdens de BuitenSchoolse Opvang. Op 
twee locaties worden wekelijks sportactiviteiten aan-
geboden aan gemiddeld 70 kinderen. De kinderen zullen 
met verschillende sporten en sportaanbieders kennis  
maken. Het is voor de eerste keer in Alkmaar dat een 
organisatie van BSO op structurele basis samenwerkt met 
een sportbedrijf. De sportaanbieders zullen hier de  
vruchten van plukken.

 Kiddies Buiten Schoolse Opvang 
 Alkmaar Sport

Sportstimulering tijdens BuitenSchoolse Opvang

€ 2.000,-

16

...de basis voor groei!
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Het doel van dit project is om mensen met een beperking 
op een laagdrempelige en vrijblijvende manier kennis te 
laten maken met verschillende (aangepaste) sporten door 
middel van de ‘Sport Carrousel’. 

De doelgroep van dit project is breed; denk aan mensen 
met een psychische, lichamelijk, verstandelijke, visuele,  
auditieve of meervoudige beperking. Dit kunnen kinderen 
en volwassenen zijn. In korte tijd wordt er met meerdere 
sporten kennis gemaakt; sporten die passen bij de doel-
groep.

Deelnemers kunnen eventueel doorstromen naar vereni-
gingen. Deelnemende verenigingen krijgen vooraf een 
deskundigheidsbevordering aangeboden in de vorm van 
‘train de trainer’. De aangepast sporter zal met de Sport 
Carrousel zijn/haar sociale netwerk vergroten. Kortom, 
dit project verenigt zich met de ambitie ten aanzien van 
inclusief sporten.

 Sport-Z

foto: Sjoerd de Roos

Sport Carrousel – sportstimulering mensen met een  
beperking

€ 6.250,-
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Dit samenwerkingsproject tussen de NTB en Sport-Z sluit 
naadloos aan bij de ambities inzake ‘Inclusief sporten’ en 
‘Topsport inspireert’. 

Het doel is om sporters met een lichamelijke beperking te 
enthousiasmeren om wekelijks in groepsverband (meer) in 
beweging te komen. Dit wekelijkse beweegmoment wordt 
het hele jaar door structureel ingepland, zodat het een 
sportief waardevol en sociaal moment wordt in en rond 
de Hoornse Vaart. Er bestaat nog geen vereniging die 
veel zijdig sporten voor mensen met een beperking biedt. 
Sport-Z en de NTB-coaches van het paralympisch triathlon 
programma streven ernaar dat de ‘multisport’trainings-
groep opgaat in een vereniging met valide sporters.

 Nederlandse TriathlonBond
 Sport-Z

Multisport voor sporters met een lichamelijke 
beperking

€ 6.300,-
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De kerngroep wil de komende twee jaar in de huidige 
samenstelling blijven bestaan en tenminste vier keer ver-
spreid over die jaren bijeenkomen. Het doel is het monito-
ren van de projecten en na te gaan of er projecten zijn die 
extra steun kunnen gebruiken. De kerngroep zal als klank-
bordgroep fungeren voor de 18 projectleiders. Verwacht 
wordt dat zo de voortgang van de projecten geborgd is. 
De projectleiders hebben reeds nu informatie ontvangen, 
waaronder een formulier dat als eindrapportage moet 
worden ingevuld bij beëindiging van het project, hoe ieder 
project dient te worden afgerond. Ook dit ondersteunt de 
borging van de projecten. 

Bij een aantal projecten is Alkmaar Sport betrokken bij de 
planontwikkeling en de uitvoering; deze professionals, de 
sportregisseurs van Alkmaar Sport voorop, zullen helpen om 
de projecten op de juiste wijze uit te voeren, waardoor de 
realisatie van de projecten zoveel mogelijk geborgd wordt. 

Zoals beschreven op pagina 8 en volgende bleek een 
groot aantal projecten niet te voldoen aan de criteria, zo 
werd beoordeeld door respectievelijk de monitor- en de 
kerngroep. Hierdoor kwam budget vrij voor extra initiatie-
ven in het kader van het Maatschappelijk Sportakkoord 
Alkmaar.

Het tot stand komen van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar is geen eindpunt maar vormt het 
startpunt voor het uitvoeren van 18 projecten en daarmee voor verbreding en verdieping van de sa-
menwerking in de sport. Daarnaast wordt aanvullend door de kerngroep een aantal initiatieven aan 
sportend en (nog) niet sportend Alkmaar aangeboden.

Maatschappelijk Sportakkoord 
Alkmaar is een startpunt 
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A. Sportplatform Alkmaar breed 
De ambitie is om een digitaal sportplatform te verzorgen 
waar zoveel mogelijk Alkmaarders profijt van zullen hebben. 
Zowel verenigingssporters als ongebonden sporters en 
sporters bij commerciële aanbieders moeten dit platform 
via een app eenvoudig kunnen bedienen. Het moet  
mogelijk worden gemaakt toegang te krijgen tot alle  
sporten en een overzicht te krijgen van het totale sport-
aanbod in Alkmaar. Het zou zelfs mogelijk moeten worden 
om trainingen te boeken. 

Het platform moet verbinding tot stand brengen tussen 
sport bij een sportvereniging en het ongebonden sporten, 
tussen commerciële sport en ongebonden sport. Dit brede 
sportplatform moet zowel voor de beginnende sportdeel-
nemer interessant zijn als ook voor de doorgewinterde 
wedstrijdsporter. Het is ook de wens dat de verenigingen 
na ingelogd te zijn op een afgescheiden gedeelte, infor-
matie kunnen vinden bijvoorbeeld over subsidies, vereni-
gingsadvies en over tal van handige adviezen voor het 
besturen van een sportvereniging.

Kortom, de kerngroep legt de lat hoog met deze ambitie.

De kerngroep heeft besloten om vanuit het nog beschikbare uitvoeringsbudget in ieder geval de  
volgende vier initiatieven te ondernemen.

Vier extra initiatieven om sport 
in Alkmaar mee te verrijken
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B. Theatervoorstelling in kader van  
‘positief coachen’
De kerngroep wil dat het Maatschappelijk Sportakkoord 
Alkmaar voor een nog grotere groep recreatieve- en  
wedstrijdsporters meer bijdraagt aan een positief sportkli-
maat. Met het oog hierop haalt de kerngroep een theater-
voorstelling die gaat over positief omgaan met sportende 
jeugd naar Alkmaar.
Té fanatieke ouders, incidenten rond het sporten en andere 
redenen waarom kinderen afhaken met sporten vormen 
de rode draad van de voorstelling. 
Met veel humor wordt er gewerkt aan bewustwording en 
krijgen de bezoekers inspiratie om een andere houding in 
te nemen. 
Tegen slechts een kleine vergoeding zullen ouders met 
kinderen naar de voorstelling kunnen.

Een scene uit een theatervoorstelling van  

Positief Coachen
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C. Talentendagen
De kerngroep is van mening dat de zesde ambitie van  
het Nationaal Sportakkoord ‘Topsport die inspireert’ meer 
aandacht verdient in het lokale sportakkoord. De aan-
dacht hiervoor vindt de kerngroep terecht omdat in  
Alkmaar 12 Regionale Talent Centra gevestigd zijn.

Het projectvoorstel dat door het RTC Trampolinespringen 
en Topsport Alkmaar is ingediend wordt alsnog tot het 
Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar toegelaten. Wel 
wordt het te subsidiëren bedrag verlaagd naar € 4.000,-. 

Met dit bedrag worden twee ‘Talentendagen’, één in 
2020 en één in 2021, georganiseerd voor de talenten van 
de 12 RTC’s, de ouders en de trainers/coaches. Topsport-
coördinator Raymond Koen neemt deze uitdaging graag 
op zich. 
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D. Mentale trainingen voor wedstrijd- en  
top sporters
De topsportambitie wordt eveneens tegemoetgekomen 
doordat Topsport Alkmaar in staat gesteld wordt om twee 
workshopseries ‘Train je sportmind’ te bieden aan talenten. 
Sportpsychologe Maren Broekens zal deze praktijkgerichte 
en leerzame workshops verzorgen. 

Er komt een workshopserie van vier keer 60 minuten voor 
de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Voor de leeftijd van 17 
jaar en ouder komt er een serie workshops van 90 minuten 
per keer. Er worden slechts 4 tot 7 deelnemers per groep 
toegelaten. Per workshop wordt een mentale vaardigheid 
aangeleerd. Ieder krijgt opdrachten mee om de geleerde 
vaardigheid in de eigen omgeving verder te ontwikkelen.
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Deze services kunnen bestaan uit trainersopleidingen, 
masterclasses voor besturen en/of verenigingstrajecten die 
begeleid worden door professionals uit de sport. De advi-
seur lokale sport is de verbinder die de behoeften van de 
clubs samenbrengt met de juiste services. De adviseur 
lokale sport trekt hierin samen op met de verenigings-
ondersteuners (op lokaal- en bondsniveau) die zicht 
hebben op de behoeften van clubs.

Tijdens de kick-off-bijeenkomst op 26 november 2019 zijn 
de behoeften gepeild door een vragenlijst te laten invullen. 
Toen kwam duidelijk naar voren dat door meerdere sport-
aanbieders ondersteuning gewenst is op de volgende 
gebieden:
   Werven van vrijwilligers
   Werven van leden
   Werven van meer financiën (nieuwe inkomsten genereren)

Voor deze onderwerpen is veel belangstelling. Er dienen op 
deze terreinen door de adviseur lokale sport ondersteunen-
de services geboden te worden. Dat zal dan ook op korte 
termijn gebeuren. Denk hierbij aan workshops en inspiratie-
sessies die voor meerdere sportaanbieders toegankelijk zijn.

De adviseur lokale sport, bij het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar is dat Roel Boekel, maakt  
in 2020 en 2021 namens NOC*NSF deel uit van de monitorgroep. Daarnaast is het zijn taak om de 
behoeften aan ondersteuning van de sportaanbieders te koppelen aan de diensten, ‘services’, die 
NOC*NSF kosteloos biedt.

De adviseur lokale sport en 
de ‘services’ van NOC*NSF
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Bij een wat geringer aantal sportaanbieders is er behoefte 
aan ondersteuning op het terrein van:
   Behoud van vrijwilligers
   Behoud van leden
   Crowdfunding voor de sportvereniging
   Preventieve maatregelen grensoverschrijdend gedrag
   Positief coachen
   Ouders, van last tot lust

Ook al spreken services op deze terreinen niet alle sport-
aanbieders aan, het is raadzaam om na te gaan of het 
organiseren van themabijeenkomsten voor meerdere 
organisaties zinvol is.

Een enkele sportaanbieder geeft aan hulp te waarderen 
op één van de onderstaande gebieden. De sportforma-
teur vraagt daarom in de nieuwsbrief die in maart ver-
schijnt aan de sportaanbieders om zich te melden bij de 
adviseur lokale sport indien er behoefte is op gebieden 
zoals: 
   Verbeteren bestuurlijke kwaliteiten
   Alcoholgebruik binnen de organisatie
   Naar een rookvrije organisatie
   Communicatie inzake nevenactiviteiten zoals clinics
   Accommodatiebeheer
   Hoe om te gaan met moeilijk opvoedbare jongeren
   Verbeteren van ons technisch kader
   Verbeteren van ons technisch kader met het oog op 

topsport
   Verbeteren van ons technisch kader wat betreft het  

verhogen van sportplezier.
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Bij dit lokale sportakkoord staat niet het beleid van de 
gemeente centraal, maar het proces rond het maken (en 
daarna natuurlijk uitvoeren) van afspraken. Het gaat hierbij 
om het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen 
de lokale overheden, de sportaanbieders en maatschap-
pelijke partners, zoals scholen, zorg- en welzijnsorganisaties 
en gezondheidszorg. Dit veronderstelt commitment tussen 
deze partijen; daaraan is de afgelopen tijd gewerkt. Dat 
commitment wordt vastgelegd in dit akkoord, waarin  
ambitie, visie en de weg daarnaar toe staan beschreven. 

Op deze manier boeken we voortgang op de genoemde 
ambities en dragen wij zorg voor het duurzaam versterken 
van het sportbeleid van en de sportinfrastructuur in de 
gemeente Alkmaar.

Op basis van het proces dat de afgelopen maanden heeft 
plaatsgevonden wordt door de sportformateur een aantal 
kansen gesignaleerd:

A. Het proces een les voor de toekomst
In een tijdsbestek van slechts enkele maanden heeft zich 
een bijzonder proces afgespeeld. Niet de overheid speelde 
een voortrekkersrol in dit proces maar de energie moest 
vanuit het veld, dat bestaat uit een grote diversiteit aan 
organisaties, komen. Dat proces waarbij de sportsector en 
de samenwerking met andere maatschappelijke partijen 
centraal heeft gestaan is in dit sportakkoord beschreven. 
De kans voor de toekomst is de constatering dat deze 
vorm van burgerparticipatie uitvoerbaar is en in korte tijd 
tot resultaten kan leiden. Dit sportakkoord toont dat aan. 

Het primaire doel van het lokaal sportakkoord is uitvoering geven op lokaal niveau aan de zes  
nationaal geformuleerde ambities. Het doel van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar is niet 
alleen om de implementatie van maatregelen te bevorderen, maar bovenal om lokale netwerken te 
bouwen/versterken. De essentie van het lokale sportakkoord is dat de sport zich ontwikkelt tot een  
volwaardige partner van de overheid.

Kansen naar aanleiding  
van de ontwikkeling van 
het Maatschappelijk 
Sport akkoord Alkmaar
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B. De projecten die niet in het akkoord zijn  
opgenomen bieden veelal toch kansen
Van de 45 ingediende projecten is uiteindelijk slechts een 
minderheid in het lokale sportakkoord opgenomen. Lang 
niet alle projecten bleken aan de gestelde criteria te vol-
doen. Dit betekent echter niet dat deze projecten niet van 
waarde kunnen zijn voor de sport in Alkmaar. Het is duide-
lijk dat zij kansen voor de sport bieden, bijvoorbeeld als de 
plannen nog verder uitgewerkt worden. Daarom is het een 
goede zaak dat de gemeente Alkmaar aan de indieners 
van de niet toegelaten projecten het aanbod heeft  
gedaan om te onderzoeken of deze projecten alsnog een 
vorm van ondersteuning kunnen krijgen; vaak zal dit niet 
financieel van aard zijn. 

De betreffende projectindieners hebben allen te horen 
gekregen dat zij, indien zij dat willen, hun project vóór  
15 februari 2020 in kunnen sturen naar de gemeente. 

C. Best practices etaleren
Ongetwijfeld zal een aantal nu gelanceerde projecten tot 
successen leiden. Wanneer de geestdrift waarmee aan de 
projecten gewerkt is overeind blijft dan zullen deze projec-
ten uitgroeien tot ‘best practices’. Om meer samenwerking 
tussen sport en andere maatschappelijke organisaties te 
stimuleren en om te bereiken dat (sport)organisaties open 
staan voor een nieuwe aanpak is het belangrijk dat er 
met de succesvolle projecten, gericht op innovatie en/
of samenwerking, aan de weg wordt getimmerd. Om dit 
te bereiken is monitoring door de ‘kerngroep’ tijdens de 
uitvoeringsfase van groot belang. 

D. Succesvolle projecten daar waar dat het 
meest noodzakelijk is opnieuw initiëren
Er is bij de totstandkoming van dit lokale sportakkoord niet 
geprobeerd om doelgericht per wijk of dorpskern project-
initiatieven extra te stimuleren om daarmee een hoger 
percentage van inwoners dat de beweegrichtlijnen haalt 
te bereiken. Wanneer de projecten die de komende twee 
jaar worden uitgevoerd goed gemonitord worden is het 
een goede ambitie als succesvolle (samenwerkings-) 
projecten opnieuw geïnitieerd worden in wijken die een 
lager percentage scoren op de beweegrichtlijnen. De 
sportregisseurs kunnen hier een belangrijke rol in spelen. 

E. De commerciële sport meer bij ontwikkelingen 
en beleid betrekken
Bij de ontwikkeling van het lokale sportakkoord heeft ook 
een aantal commerciële sportaanbieders hun inbreng 
gehad. Uiteindelijk zijn deze sportaanbieders slechts in 
geringe mate in dit lokale sportakkoord vertegenwoordigd. 
Daar is geen speciale reden voor aan te wijzen; zij behoren 
bij de 27 projecten die niet volledig bleken te voldoen aan 
de criteria. Deze sportaanbieders zien echter hun markt-
aandeel stijgen; zij worden jaar na jaar belangrijker voor 
sportend Alkmaar. Juist daarom is het van belang hen de 
komende jaren bij de ontwikkeling van sportbeleid te  
blijven betrekken. Dat zij nu betrokken werden bij het lokale 
sportakkoord werd door hen op prijs gesteld. De getoon-
de inzet van de commerciële sportaanbieders moet een 
stimulans zijn om de samenwerking met hen verder uit te 
bouwen.
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F. De tijd is rijp voor samenwerking waarbij sport 
als middel nagestreefd wordt
Tijdens de ontwikkeling van het Maatschappelijk Sport-
akkoord Alkmaar blijkt dat de ambities om sport als middel 
in te zetten om bepaalde maatschappelijke doelen te  
bereiken zowel bij sportverenigingen als bij de commer-
ciële sport leven. In brede kring wordt onderschreven dat 
sport een middel kan zijn waarmee maatschappelijke 
waarden nagestreefd kunnen worden. Veel sportaanbie-
ders laten met dit sportakkoord zien te willen samenwerken 
met andere maatschappelijke partijen, met Alkmaar Sport 
en met de gemeente. 

Deze samenwerking met anderen is in het algemeen nog 
nieuw bij sportorganisaties zoals het ook bij maatschap-
pelijke en culturele instellingen nog niet gewoon is om 
met sportorganisaties samen te werken. Dit sportakkoord, 
uitmondend in concrete projecten, vormt het begin van 
deze samenwerking die de komende jaren ongetwijfeld 
uitgebouwd zal worden. Een dergelijke samenwerking zal 
de sport in Alkmaar naar een hoger plan tillen.
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Na een intensieve periode van nog geen vijf maanden 
ziet het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar het licht. 
Alle hulde voor de vele betrokkenen van sport- en andere 
maatschappelijke organisaties. Van projectindieners tot 
monitor- en kerngroep, iedereen heeft in deze uitdaging 
zijn ziel en zaligheid gelegd. 

Bij sommigen leidden de gesprekken niet tot gewenste 
samenwerking of bleken plannen niet te voldoen aan de 
criteria. Dergelijke tegenvallers kunnen Alkmaarders echter 
aan. De blijdschap die anderen toonden bij het horen van 
de honorering van het ingediende project was hartverwar-
mend. De passie die men voor vereniging of organisatie 
aan de dag legt heeft op mij een grote indruk gemaakt. 
De betrokkenen waren altijd vrijwilligers met een groot 
sporthart. Dat sporthart gaf blijkbaar veel energie want er 
werden, ondanks en vaak ook dankzij tijdsdruk, grote  
stappen gezet. Hierdoor is het gelukt om tijdig dit lokale 
sportakkoord tot stand te brengen. Ook de inzet van de 
professionals van Alkmaar Sport en Sport-Z mocht er zijn; 
deze partijen zullen samen met anderen de komende 
twee jaar alle zeilen bijzetten om geplande projecten tot 
een goed einde te brengen. 

Ik ben iedereen veel dank verschuldigd. Zonder dit  
Alkmaarse enthousiasme had er niet zo’n bijzonder  
sportakkoord kunnen verschijnen.

De opdracht vanuit de Vereniging Sport en Gemeenten is 
dat de sportformateur een onafhankelijke positie inneemt 
ten opzichte van alle partijen. Dit betekende niet alleen 
een uitdaging voor de sportformateur maar ook voor de 
Gemeente Alkmaar. De Gemeente stelde Eline Swanink, 
beleidsmedewerker Sport, aan om de totstandkoming van 
het lokale sportakkoord te begeleiden. 

Van begin tot eind van dit proces heeft zij zich zeer betrok-
ken getoond en hulp gegeven waar nodig. Zij was bereid 
om met mij te sparren over ervaringen en problemen die 
ik ontmoette. Nog veel waardevoller is echter dat Eline, 
als vertegenwoordiger van de gemeente, geen enkele 
inhoudelijke druk op proces of product heeft uitgeoefend. 
Dat is een prestatie van formaat! Grote dank voor haar 
inzet, integriteit en professionaliteit. Ik dank het College van 
Burgemeester en Wethouders dat zij mij deze vrijheid heeft 
gegeven.

Alkmaar, bedankt!

Ted van der Bruggen

Alkmaar, 24 maart 2020

Nawoord
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