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Lokaal Sportakkoord Westerwolde 2020 
 
 
 

Inleiding 
 
De gemeente Westerwolde heeft op 28 maart 2019 de intentieverklaring samen 
met 3 verenigingen ondertekend voor de ontwikkeling van een lokaal 
sportakkoord.  
 
Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen lokale sportaanbieders, 
maatschappelijke partners, gemeente en eventueel het bedrijfsleven over sport 
en bewegen in de nabije toekomst. Een lokaal sportakkoord moet vooral de 
mensen en organisaties in Westerwolde verbinden, en aanzetten tot 
samenwerken en uitvoering. Het moet inspireren, prikkelen en uitdagen. En 
aansluiten bij lokale ambities, daar waar lokaal de energie aanwezig is. 
 
 

Aanleiding 
 
Het Nationaal Sportakkoord is een landelijk initiatief gestart in 2019 waarbij alle 
gemeenten de kans krijgen om een vertaling te maken naar een Lokaal 
Sportakkoord. Het gezamenlijk vormen van ambities en acties vanuit 
sportverenigingen, zorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties vormen 
hierin de kern. Met elkaar gaan we vormgeven waar Westerwolde baat bij 
heeft/nodig heeft en we gaan deze acties samen oppakken. 
 
Er gebeurt al veel in de gemeente Westerwolde, vooral gericht op jeugd (4-12 
jaar) en volwassenen/senioren. Enkele voorbeelden zijn de verschillende 
activiteiten gekoppeld aan het basisonderwijs (nijntje Beweegdiploma, MRT, 
schooltoernooien, SOP-lessen en gezondheidsweken, 
naschoolse/vakantieactiviteiten), de lessen nijntje Beweegdiploma binnen de 
peuterspeelzaal (net als binnen het onderwijs, vaak in samenwerking met de 
verenigingen) en de activiteiten voor het voortgezet onderwijs (What the Health 

en gezondheidsweken). Voor volwassenen/ouderen zijn er verspreid door de 
gemeente verschillende activiteiten zoals fietsclinics, een sportzomer, sociaal 
vitaal, Bewegen Als Medicijn (BAM) en mantelzorgactiviteiten.  
Ook zijn er al meerdere activiteiten gekoppeld aan bewegen in de openbare 
ruimte met name voor volwassenen en ouderen, is er een rijk verleden met 
Sportdorpen en zijn er veel verenigingen actief met onder andere verantwoord 
en bewust alcohol schenken in de kantines en gedragsproblematiek.  
 
 

Probleemstelling 
 
De nieuw gevormde gemeente Westerwolde is in oppervlakte een grote 
gemeente en telt 25.796 inwoners op 1 januari 2020 (waarvan 1300 asielzoekers 
in Ter Apel), wat een stijging is ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is 
opvallend doch positief aangezien Westerwolde in het als krimpgebied 
aangewezen Oost-Groningen ligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Westerwolde is sprake van een grijze druk, 41% van de inwoners is 56 jaar en 
ouder, tegenover 14% kinderen tot 15 jaar (allecijfers.nl). Vaak is er 
gezondheidsproblematiek bij jeugd maar ook veel chronische zieken op 
volwassen/oudere leeftijd (65+ jaar, 53%, allecijfers.nl) en een grote groep 



ouderen kampt met brede problematiek (fysiek, mentaal, eenzaamheid, 
financieel). De zorgpartijen geven aan dat het organiseren voor passend  
beweegaanbod op geschikte locatie een wens is voor de toekomst, om ook de 
mensen met zorg in beweging te krijgen.  
 

 
 
De werkloosheid onder jongeren is hoog (ruim 3%) en heeft 18% van de jongeren 
uit klas 4 een verhoogd risico op psychosociale problemen (GGD 
gezondheidsmonitor). Wel geeft 76% van de jongeren aan dat zij zich in de 
afgelopen maand gelukkig voelde tegenover 61% van de volwassenen.  

Onder de jongste jeugd zien we landelijk een achteruitgang van de motorische 
vaardigheden, wat ook zichtbaar is in Westerwolde (Hoeboer, 2014) en wat men 
in het basisonderwijs terugziet onder andere in de schrijfvaardigheden.  
 
Positief is dat de sportdeelname in Westerwolde hoger dan landelijk (25,7% is lid, 
KISS), alsnog is hier grote winst te behalen op meerdere vlakken. Er is een ruim 
aanbod in de gemeente van sportverenigingen, die voor de uitdaging staan om 
als club zijnde gezond en vitaal te blijven. Denk hierbij aan voldoende leden, 
trainers, vrijwilligers en betrokken ouders. 

    
 
 
 
 

 

Bron: SMAP-data RIVM i.s.m. GGD'en; gebaseerd op de Gezondheidsmonitor 

Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM. 

 

  



Ambities  

 
Het Nationaal Sportakkoord telt 6 thema’s namelijk Inclusief sporten & bewegen, Vitale sport- en beweegaanbieders, Van jongs af aan vaardig in bewegen, Duurzame 
sportinfrastructuur, Positieve Sportcultuur en Topsport die inspireert. Na een Kick-Off bijeenkomst in oktober 2019, zijn er middels de uitkomsten gegeven door de 
aanwezigen, 3 thema’s naar voren gekomen. Deze 3 thema’s (Van jongs af aan vaardig in bewegen, Inclusief sporten & bewegen, Vitale sport- en beweegaanbieders) zijn op 
de vervolgavonden geconcretiseerd middels ambities, acties en mogelijke samenwerkingspartijen en zijn inmiddels volledig uitgewerkt tot overzichtelijk interventies. 
  

Jong en vaardig in bewegen 
 

Bewegen en spelen is de afgelopen jaren minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. Slechts 13% van de kinderen speelt elke dag buiten (Jantje 

Beton, 2018) en de motorische vaardigheden van kinderen van 6 tot 11 jaar zijn de afgelopen jaren afgenomen (KVLO, 2017). Naast de afnemende motorische ontwikkeling 

speelt de gezondheidsproblematiek zoals overgewicht een rol in een trend die we graag willen keren. Sport en bewegen moet leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn. Plezier 

en vaardigheid in bewegen zijn de fundamenten voor een leven lang bewegen.  

In de gemeente Westerwolde willen we het fundament van de jeugd versterken door de ontwikkeling van de motorische vaardigheden te stimuleren en de jeugd in een 

gezonde omgeving laten opgroeien. Dit gaan we doen middels een specifiek aanbod beweegactiviteiten met een uitdagend en plezierig karakter en professionele 

begeleiding binnen onderwijs, vereniging en opvang. Maar ook middels het creëren van een gezonde omgeving zoals de school, de sportverenigingen en opvang middels 

preventieve aandacht voor voeding, leefstijl en voldoende beweging. Dit alles kan onderdeel zijn van een gemeentelijke JOGG aanpak waarin de hele gemeenschap 

onderdeel wordt van de gezonde omgeving.  

 

Jong en vaardig in bewegen 

Ambities Hoe Wie 

Gelijke kansen in motorische ontwikkeling 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar  

2 keer per week aanbod bewegingsonderwijs door 
sportcoach/vakleerkracht 
 
Sport Oriëntatie Programma: clinics van sportverenigingen binnen de 
lessen bewegingsonderwijs 
 
Versterking Jeugdfonds/ondersteuning: jaarlijkse bijeenkomst om 
voortgang inzichtelijk te maken en nieuwe trends/tips te delen 

Vakleerkracht, onderwijs 
 
 
Trainers sportverenigingen, vakleerkracht 
bewegingsonderwijs, studenten Alfa College/Noorderpoort 
namens vereniging  
 
Gemeente & intermediairs 

Motorische ontwikkeling op jonge leeftijd 
stimuleren 

2 keer per week aanbod via opvang en onderwijs door 
sportcoach/vakleerkracht/pedagogisch medewerker/gastouder.  

Vakleerkracht voor groep 1-2 in onderwijs  
 



 
Aanbod bestaande uit nijntje Beweegdiploma en Beweegkriebels, 
lesgevers worden geschoold.  
 
Vervolgaanbod nijntje Beweegdiploma binnen sportverenigingen 
(trainers worden ook geschoold) 
 
Na 1 jaar observatie/coaching bij alle uitvoerders door ervaren 
docent/trainer nijntje Beweegdiploma en Beweegkriebels 

Nijntje Beweegdiploma: Sportcoach/vakleerkracht/ 
groepsleerkracht/ pedagogisch medewerker/gastouder  
Beweegkriebels: pedagogisch medewerker/gastouder 
Trainers van vereniging (gymnastiek/voetbal/ gezamenlijk) 
Trainers sportverenigingen 
 
 
Sportcoach 

Aanbod van 0 – 20 jaar bundelen in 
overzicht 

Mogelijkheid tot sporthoppen/r m.b.t. abonnementsvorm 
Jaarlijkse sportgids (digitaal) vormen met rooster/schema/kosten per 
vereniging per doelgroep 

Verenigingen, gebundeld door gemeente 

Elk kind een gelijkwaardige basis 
meegeven 

Behalen van zwemdiploma binnen de basisschoolperiode 
 
Mogelijkheden via Jeugdfonds Cultuur en Sport verkennen: zwemles 
opnemen binnen Jeugdfonds 

Gemeente, zwembad, zwemschool, zwemvereniging, 
vakleerkracht 

Betrokkenheid van ouders positief 
inzetten 

Gelijke aanpak (interventie) bij binnenkomst 
onderwijs/vereniging/zorg, werken met kleine vrijwilligersopdrachten 
om belasting bij ouders laag te houden (Kenniscentrum Sport, 
NOCNSF) 
Inzet van koffie/thema ochtenden waar ouders te vinden en bereiken 
zijn (met mogelijkheid tot ondersteuning in thuissituatie) 

Gemeente, sportcoaches, verenigingen, ouders 
 
 
 
Onderwijs, GGD/CJG, wijkagent 

 
 

 

  



Inclusief sporten en bewegen 
 

Landelijk zijn er 25,1 % mensen lid van een sportvereniging, In de gemeente Westerwolde is het aantal leden iets hoger met 25,7%. Alsnog is er een ruime winst te behalen 

als het gaat om bewegen en sporten voor alle inwoners. Het lijkt vanzelfsprekend om voldoende te bewegen, maar dit is het niet altijd voor iedereen. Denk aan een 

lichamelijke of geestelijke beperking, een inkomen wat niet voldoende is of de groep ouderen die niet meer zelfstandig naar beweegaanbod kunnen gaan. Zij ervaren soms 

of vaak belemmeringen om te gaan sporten en bewegen. Terwijl het belang van beweging en sociale contacten voor deze doelgroepen vaak nog groter is dan voor de 

mensen die de belemmeringen niet ervaren.  

In de gemeente Westerwolde zetten we beweging in zodat elke inwoner de mogelijkheid krijgt om het plezier van beweging te ervaren.   

 

Inclusief sporten en bewegen 

Ambities Hoe Wie 

Sport als middel Vergroten zelfredzaamheid, regie over eigen leven, sociale contacten, 
gezondheid, activering van inwoners (valpreventie, sociaal vitaal, 
sportzomer, gezondheidsmarkten in de hele gemeente). Deelnemers 
benaderen via welzijn en zorg. 
Beweeggroepen opzetten en aanbod bundelen in folder (en digitaal) 
welke jaarlijks verspreidt wordt onder alle inwoners, aanmelden via 
bel/whats-app. 
Aanbod: wandelen, fietsen, walking-sports, met evenementen als 
wervingsactiviteit (zoveel mogelijk aansluiten op al bestaande 
activiteiten). 
Voorlichting bieden omtrent vervoersmogelijkheden zoals Op-
Stapbusje, taxipas en AutoMaatje. Informatie en aanbod meenemen 
in folder en digitaal. 

Verenigingen, zorgaanbieders, gemeente, welzijn, 
sportcoaches 
 
 
Sportcoach, lokale aanbieders beweging, gemeente, 
Welzijn Westerwolde 
 
Begeleiding vanuit trainers verenigingen, Old Stars of 
beweeggroepen, actieve inwoners 
 
Welzijn Westerwolde, ANWB, Op-stapbus Zuidoost-
Groningen, gemeente 

Sport naar de mensen 2 keer per week aanbod bieden binnen verzamelpunten van 
ouderen/gehandicapten/zorgcentra. 

Trainers van verenigingen/beweeggroepen, eventueel 
sportcoach, werving door verpleegkundigen/ 
zorgmedewerker 

Aanbod voor inactieve vitale ouderen Binnen sportvereniging, regulier/aangepast aanbod (Old-stars), 
werving via al actieve leden. 
Trainers opleiden tot Old-Stars trainers. 
Na-scholing van alle trainers na 1 jaar voor de borging. 

Sportcoaches, trainers van verenigingen, actieve leden 
 
Sportcoach 



Aanbod voor inactieve/kwetsbare 
volwassenen/ouderen 

Aangepast aanbod binnen beweeggroepen, doorverwijzing via 
huisarts, fysio, psycholoog, thuiszorg. 
Aanbod bundelen in folder, verspreiden onder doorverwezen 
personen en zorginstanties. 

Huisartsen, fysiotherapie, psychologen, GGZ, GGD, 
thuiszorg 
 
Huisartsen, Fysio, thuiszorg, GGZ 

 

Vitale sport en beweegaanbieders 
 

Onze sport- en beweegaanbieders zijn belangrijke spelers in het Sportakkoord. Er zit er veel kracht en energie bij sport- en beweegaanbieders; alleen wordt er steeds meer 

van hen gevraagd. Ze hebben enerzijds te maken met vrijwilligers-, kader-, en bestuurders-problematiek en anderzijds met dalende ledenaantallen. Maar ook uitdagingen als 

krimp, vergrijzing, individualisering, digitalisering en een veranderende behoefte van de ‘sportconsument’ maken het voor sport- en beweegaanbieders moeilijk om voort te 

(blijven) bestaan.  

 

Om op deze ontwikkelingen in te spelen is een sterke basis nodig, waarbij uit wordt gegaan van de eigen kracht van de sport- en beweegaanbieders. Op die manier kunnen 

zij inspelen op de toekomst. 

 

 

Vitale sport en beweegaanbieders 

Ambities Hoe Wie 

Benutten van elkaars krachten Kennisdeling (bijeenkomsten 1 á 2 x per jaar), leren van elkaars 
winsten/verliezen/ervaringen/kennis. Aanhaken op jaarlijkse Sport en 
Beweegcafés  
 
Samenwerking op gebied van aanbod, personeel/vrijwilligers, leden 

Bestuursleden, sportcoaches, gemeente, onderwijs 
 
 
 
Trainers, bestuursleden 

Versterking fundament van alle 
verenigingen 

Verenigingen die het op orde hebben (op gebied van o.a. beleid, 
kader, financiën), bieden coaching aan verenigingen die hulp kunnen 
gebruiken 
Verenigingen ondersteunen om te komen tot een gezonde omgeving 
(rookvrij, alcoholbeleid, aanbod in kantine) 

Bestuursleden, trainers, sportcoaches, sportconsulent 
 
Gemeente, sportcoach, GGD, HvdSG 

Aanbod van alle verenigingen inzichtelijk 
maken 

Jaarlijkse sportgids (digitaal) vormen met rooster/schema per 
vereniging per doelgroep 

Verenigingen, gebundeld door gemeente 

 
 
 



 
 

  



Realisatie 
 
Om te komen tot een goede realisatie van de gestelde ambities, zijn er een aantal voorwaarden en spelregels nodig die we met elkaar hanteren. De voorwaarden en spelregels 
dienen als overkoepelend kader die leiden tot het elkaar inspireren, informeren en verbinden en zijn als volgt: 
 

 Er is een stuurgroep die overzicht behoudt en coördinatie biedt. 

 Er is een netwerk waarin spelers samenwerken. 

 Er is een (digitale) plek waar sport- en beweegaanbod inzichtelijk is. 

 De Buurtsportcoaches zorgen voor verbinding, samenhang en ondersteuning. 

 De betrokken spelers/partners leveren een bijdrage aan relevante activiteiten/ambities. 

 Samen zetten we Westerwolde sportief op de kaart! 
 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gestelde ambities. Zij zijn de kartrekkers en komen 3 keer per jaar bijeen om de voortgang te bewaken, 
coördineren en bij te sturen. Ook stemmen zij af met de betrokken partijen welke rol, bijdrage en actie elke partij heeft. De stuurgroep heeft een brede samenstelling 
vanuit de gemeente Westerwolde, onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk, ouderenwelzijn, ouderenzorg, gezondheidszorg en de sportverenigingen (jeugd/ouderen).  
 
Netwerk 
Alle betrokken spelers vormen met elkaar een netwerk die elkaar weten te vinden en die elkaar kunnen ondersteunen. Het netwerk komt bijeen tijdens de bijeenkomsten 
waar kennis en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden en waar men met vragen bij elkaar terecht kan. Samen kan en weet je meer, samen sta je sterk.  
 
Buurtsportcoaches 
In de gemeente Westerwolde zijn meerdere buurtsportcoaches actief. Zij zijn (mede) verantwoordelijk voor de uitvoering van de sportstimulering in de gemeente. Zij zijn de 
spin in het web.  Dit betekent niet dat zij verantwoordelijk zijn voor alle acties vanuit de drie speerpunten. Zij kunnen wel zorgen voor verbinding,  samenhang en 
ondersteuning.  

 

  



Planning & Financiën  
 
Vanuit het Lokaal Sport Akkoord komen er enkele financiële middelen beschikbaar om gestelde ambities te realiseren. Het budget is minimaal en tijd is ook niet altijd in 
overvloed, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden welke ambities als eerste gerealiseerd gaan worden. Hieronder volgt een overzicht met  geschatte financiën, waar 
financiën mogelijk beschikbaar zijn en een voorstel met betrekking tot een  tijdsplanning. Een stuurgroep zal leidend zijn in het uitstippelen van de route en de te maken 
keuzes.  

 

Jong en vaardig in bewegen Actiepunt Looptijd Starttijd  Kosten  Financiering uit: Toelichting: 

Gelijke kansen 
2x pw aanbod 
bewegingsonderwijs Continu 

Na zomervakantie 
2020  nvt  

Onderwijs, BSC, 
gemeente 

Wordt reeds op veel plekken al 
gedaan, inventariseren waar nog 
gaten zijn 

  

SOP  Continu 

Voorbereiding april 
2020, uitvoering 
september 2020  €7500 per jaar  Sportakkoord, gemeente 

€2500 per locatie per schooljaar x 3 
locaties in de gemeente 

  
Versterking jeugdfonds 3x pj 

April 2020, 
september, januari  €0,-  nvt Uitvoering binnen huidige structuur 

Motorische ontwikkeling 2-6 jaar 2x pw aanbod 
beweegdiploma/beweegplezier Continu 

Na zomervakantie 
2020  €600,-  

Opvang, onderwijs, 
vereniging, sportakkoord 

€15 pu x 1 u pw x 40 weken per jaar = 
€600 per locatie 

  Scholing kader beweegdiploma Continu April/mei 2020  Vanuit services €0,-  Sportakkoord   

  Scholing kader beweegkriebels á 
12 uur Eenmalig April/mei 2020  €3500,-  Sportakkoord 

€350 pp (bij 10 pers.) (€3500,- voor 8-
15 personen excl boek á €40) 

  
Nijntje pleintje Kofferbakset Eenmalig 

Na zomervakantie 
2020  €2500,-  

Sportakkoord/opvang, 
onderwijs, vereniging  

Set kan rouleren tussen alle 
betalende partijen 

  Observatie/coaching 
beweegkriebels en 
beweegdiploma 1x pj Voorjaar 2021  €2000,-  

Onderwijs, BSC, 
gemeente, opvang 

2 uur per locatie (á €50,- p.u.) x 20 
locaties 

Aanbod bundelen 

Digitale sportgids 

Eenmalig 
bouw, 1x pj 
updaten 

Voorbereiding mei 
2020, lancering 
augustus 2020)  €6000,-  Sportakkoord, gemeente 

Prijzen verschillen enorm, lokaal 
bedrijf informeren voor 
mogelijkheden 

  

jaarlijkse uitgave sportgids  1x pj 

Voorbereiding mei 
2020, lancering 
augustus 2020)  €1850,- / €3195,-   Sportakkoord 

Aantal: 2000/5000 (a5 magazine, 52 
pagina's Drukwerkdeal) excl BTW 

Gelijkwaardige basis Zwemonderwijs met behalen 
van diploma voor leerlingen 
(groep 3-4-5) 1 blok per jaar Voorjaar 2020/21  nntb  nntb 

aantal basisscholen/klassen x 1 x pw 
zwemles x 10 weken pj  €… pu 

Betrokkenheid ouders 
Ouderbetrokkenheid aanpak bij 
alle partijen 

Start school en 
sport-seizoen 

Na zomervakantie 
2020  nntb  nntb 

Scholingen/opstellen beleidsplan met 
alle betrokken partijen, uitvoering is 
vervolgens zonder kosten 



 

 

 

  

Inclusief Sporten en 
bewegen Actiepunt Looptijd Starttijd  Kosten  Financiering uit: Toelichting: 

Sport als middel Valpreventiecursus 1x pj sep-20 €1500,- Gemeente, welzijn 15 deelnemers per cursus 

  Sociaal Vitaal 1x pj mei-20 €20000,- Verschillende fondsen 2 locaties, 60 deelnemers 

  Sportzomer (Wervingsactiviteit) 1x pj Juni-juli 2020 €400,- Gemeente  500 boekjes met aanbod 

  Gezondheidsmarkt  
(Wervingsevenement) 1x pj okt-20 €3000,- Gemeente    

  1x pw beweeggroep wandelen, 
fietsen en Oldstars Continu mei-20  €600,-  Sportakkoord, vereniging 

€15 pu x 1 u pw x 40 weken per jaar 
= €600 per beweeggroep 

Sport naar de mensen 

2x pw beweegaanbod binnen 
zorglocaties (+/- 15 locaties) Continu mei-20  €60.000,-  

Ouderenzorg, 
sportakkoord 

Aantal zorglocaties x 1 groep x 2u 
pw beweegaanbod x 40 weken x €50 
pu (€100 per locatie per week x 40 
weken = €4000 per jaar) 

Aanbod inactieve ouderen 
Scholing trainers Old Stars 1x pj jun-20  €0,-  

Vanuit services en 
bonden   

  
Aanbod Old Stars binnen 
verenigingen 

wekelijks 
aanbod 

Na 
zomervakantie 
2020  €600,-  

Kosten vanuit vereniging, 
inkomsten door leden 

€15,- pu x 1 u pw x 40 weken = €600 
pj. per vereniging.  

Aanbod voor inactieve 
kwetsbare ouderen 

1x pw aangepast aanbod binnen 
beweeggroepen middels 
doorverwijzing Continu sep-20  €6000,-  

Zorgverzekering 
(mogelijkheden 
verkennen) 

3 locaties in de gemeente x 1 u pw 
per locatie x €50 pu x 40 weken = 
€6000 

  Jaarlijkse sportgids (digitaal en 
Westerwolde magazine) 1x pj sep-20  €0,-    

Zelfde magazine/sportgids voor alle 
aanbod en doelgroepen 



Vitale sport en 
beweegaanbieders Actiepunt Looptijd Starttijd  Kosten  Financiering uit: Toelichting: 

Benutten van elkaars krachten 
Kennisdelingsbijeenkomsten 2x pj mei-20  nvt  Gemeente 

Aanhaken op al bestaande Sport en 
beweegcafé 

  
Samenwerking 
personeel/kader/leden/aanbod 

Continu (uitwisseling 
tijdens bijeenkomsten) mei-20  nntb  

Gemeente, inzet 
verenigingen 

Koppelen verenigingen bij 
kennisbijeenkomsten of via 
sportconsulent 

Versterking fundament van 
alle verenigingen 

Onderlinge 
coaching/begeleiding 
verenigingen 

Continu (uitwisseling 
tijdens bijeenkomsten)    nntb  

Gemeente, inzet 
verenigingen 

Koppelen verenigingen bij 
kennisbijeenkomsten of via 
sportconsulent. Verenigingen die alles 
goed op orde hebben, moeten niet de 
dupe worden als zijnde: veel tijd aan 
begeleiding andere partijen zonder 
vergoeding oid. 

  Ondersteuning tot gezonde 
sportomgeving 1x pj okt-20  nntb  Sportakkoord 

Kosten afhankelijk van 
begeleiding/scholing 

Aanbod van alle verenigingen 
inzichtelijk maken 

Jaarlijkse sportgids (digitaal en 
Westerwolde magazine) 

Website continu, 
magazine 1x pj sep-20  €0,-    

Zelfde magazine/sportgids voor alle 
aanbod en doelgroepen 

 

 

  



 

Betrokken partners 
 

Na een kick-off en 3 avonden met verschillende enthousiaste partijen zijn de genoemde ambities  opgesteld uit de gemeenschappelijke delers die tijdens de bijeenkomsten 

naar voren zijn gekomen. Het zijn haalbare punten die tevens raakvlakken hebben met de sport- en beweegvisie “Iedereen kan meedoen”, waar destijds ook de stem van 

sportverenigingen in meegenomen is over wat zij belangrijk vinden. Middels een Lokaal Sportakkoord kunnen we de komende 2 jaar verder richting geven aan de sport- en 

beweegvisie.  

Bij het ontstaan van dit Lokaal Sportakkoord Westerwolde is een brede groep bestuurders, trainers, vrijwilligers en professionals betrokken die met elkaar zijn gekomen tot 
inspirerende en praktische kansen om Westerwolde nog meer in beweging te brengen.  
Sportverenigingen  

- PV Kloosterruiters 
- Zepta 
- TGAV 
- V.V. Pegasus 
- Gymnastiekvereniging SSS Sellingen 
- Scouting  
- Voetbalvereniging JVV 
- VV ASVB 
- TATC 
- VV Wedde 
- Hengelsport WW 
- Kanovereniging Westerwolde 
- TC Odivia 
- Jeu de Boules 
- LTC DOS 
- SVI 
- VSV Gymnastiek 
- Judovereniging Sakaee 
- VV Bellingwolde 

- POH HA 
- VC Blijham 
- Sportdorp WVV 

 
Professionals 

- Zorggroep Meander 
- Fysiotherapie Ter Apel 
- SWS de Driesprong 
- OBS de Vlonder 
- CBS de Wegwijzer 
- Fysiotherapie Nanda Jager 
- Kunstenschool ZG 
- Beweeglink 
- Welzijn Westerwolde 
- Lokale Adviseur Sport 
- GALM  
- Wedde dat ’t lukt 
- Sportcoach Westerwolde 
- Gemeente Westerwolde 

 

Samen zetten we Westerwolde sportief op de kaart! 


