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Actiepunten 
Van idee naar actie
De meeste actiepunten in dit document zijn voortgekomen uit de ideeën die geopperd zijn tijdens de 
startbijeenkomst, de werkconferentie en de gesprekken en de e-mailcontacten die in de periode van 
augustus 2019 tot en met februari 2020 plaats hebben gevonden in het kader van het sportakkoord. 
Soms zijn verschillende ideeën ook gecombineerd. In enkele gevallen waren het geen ideeën, 
maar waren het ervaren problemen of knelpunten die de aanleiding vormden om actiepunten te 
formuleren.

Dit is een concept versie van de actiepuntenlijst. Een deel van de actiepunten is in de afgelopen 
periode ook al enigszins getoetst en geconcretiseerd, maar nog geen enkele partij heeft zicht 
vastgelegd op de uitvoering.



Concept: recht en cursief
De actiepunten die op de pagina’s hierna recht zijn gezet worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
betrokken organisaties. Naar aanleiding van hun commentaar kan de tekst nog worden aangepast. Er 
kunnen ook nog andere organisaties bij aansluiten.

De actiepunten die cursief zijn gezet, zijn in de meeste gevallen wel als idee aangedragen maar in de 
werkconferentie nog niet (voldoende) besproken. Deze zijn nog niet echt als actiepunt geformuleerd. 
Zij worden vermeld onder voorbehoud en veelal zonder planning, want worden nog gecheckt bij de 
betreffende organisaties. Deze punten zullen in de definitieve versie ontbreken óf actiever (gaan doen 
i.p.v. willen doen) en concreter worden geformuleerd. Ook voor deze punten geldt dat er ook nog 
andere organisaties aan mee kunnen doen.

Toevoegen en afvinken
De ambities in het sportakkoord zijn nauw met elkaar verweven. De actiepunten die hierna worden 
opgesomd dragen in veel gevallen bij aan verschillende ambities. Aan deze actielijst zullen in de 
loop van de tijd nieuwe actiepunten worden toegevoegd. Gerealiseerde actiepunten zullen worden 
afgevinkt.

Uitnodiging
Organisaties worden van harte uitgenodigd om mee te doen of bij te dragen aan de realisatie van de 
hierna geformuleerde actiepunten. Zij kunnen ook zelf nieuwe actiepunten toevoegen. Zowel het 
één als het ander kan via de website van het sportakkoord worden aangegeven.

Uitvoering, coördinatie en ondersteuning
Voor de uitvoering van de actiepunten uit het sportakkoord ligt de verantwoordelijkheid primair bij 
de daarbij genoemde partners. De gemeente vervult een coördinerende rol. Waar nodig en mogelijk 
initieert een (nieuw aan te stellen) verbindingscoach het overleg tussen samenwerkingspartners 
en biedt deze ook ondersteuning bij de uitvoering. De adviseur lokale sport van NOC*NSF helpt 
sportclubs bij de realisatie van actiepunten door services van landelijke sportorganisaties aan te 
bieden.

Stimuleringsbudget
Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage 
aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar is. 
Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten 
te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren 
niet tot de mogelijkheden. 

Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden 
moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te onderzoeken, de 
aanloopkosten te dekken, de realisatie te vergemakkelijken of te versnellen, of zaken beter aan te 
pakken. 

Voor de uitvoering van het sportakkoord komt in 2020 en 2021 via het rijk €20.000 per jaar beschikbaar 
in geld. Daarnaast zijn er ook nog enkele landelijke subsidieregelingen en is vanuit de landelijke 
sportorganisaties in de komende drie jaar €7.000 aan diensten beschikbaar. Kortom, er is in geld en 
diensten in de komende tijd tenminste €61.000 beschikbaar voor ondersteuning van de actiepunten.
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Aanvragen en verantwoorden
Aanvragen voor 2020 kunnen tot en met 30 april worden ingediend. In mei wordt daarover beslist en 
gecommuniceerd. Het aanvragen van een bijdrage uit het stimuleringsbudget is eenvoudig en kan 
via een formulier op de website van het sportakkoord. Op de website worden de voorwaarden en 
criteria voor toekenning toegelicht. 

De verantwoording van de ontvangen bijdrage is eveneens eenvoudig. Om te bewijzen dat een 
voorgenomen actie daadwerkelijk is uitgevoerd, stelt de betrokken organisatie op verzoek informatie 
beschikbaar en maakt zij een beknopt verslag in woord en beeld van de activiteit. Deze informatie zal 
via de website van het sportakkoord worden gedeeld.

Op grond van ervaringen in 2020 kan de procedure voor de periode erna worden aangepast. In het 
najaar zal bekend worden gemaakt wie, waarvoor en wanneer aanvragen voor 2021 kunnen indienen.

Op de hoogte blijven
Om alle betrokkenen bij het sportakkoord op de hoogte te houden van de gang van zaken zal via de 
website regelmatig verslag worden gedaan van de activiteiten die in dit kader worden ondernomen. 
Van alle organisaties die het sportakkoord ondertekenen en actief betrokken zijn bij een of meer 
actiepunten wordt verwacht dat zij daaraan meewerken door desgevraagd informatie te verstrekken 
over de uitvoering van de actiepunten.
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Sterk en samen 
1. Versterking sport door kennisdeling en samenwerking

a. De gemeente gaat, gebruikmakend van de services van de landelijke sportorganisaties,  
onderzoeken of en hoe een platform voor sport en bewegen kan worden gevormd, dat zowel 
online als offline actief is. Alle organisaties en instellingen die sport- en bewegingsactiviteiten 
aanbieden of daarbij betrokken zijn, zouden zich hierbij moeten kunnen aansluiten. 
Het platform zou de communicatie met en tussen de betreffende organisaties moeten 
bevorderen, waardoor kennisdeling, samenwerking en krachtenbundeling ontstaat. Het zou 
bovendien als adviescommissie en klankbord voor het gemeentelijk sportbeleid kunnen 
fungeren. Zie ook actiepunt 5c. Afstemming is gewenst. Planning: 2020.

b. De gemeente stelt een nieuwe verbindingscoach aan die sportclubs ondersteunt en 
verbindingen legt tussen sport, welzijn, onderwijs en zorg. Planning: 2020.

c. De gemeente gaat in samenspraak met de werkgevers van buurtsportcoaches (Palet 
Welzijn, Ipse de Bruggen, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, stichting 
Vonk en het Coenecoop College) onderzoeken hoe een optimale organisatiestructuur voor 
de buurtsportcoaches kan worden gecreëerd, waardoor de samenwerking met tussen de 
verschillende buurtsportcoaches wordt bevorderd en hun positionering en zichtbaarheid 
worden versterkt. Planning: 2020.

d. Multisportvereniging TOOS, CVV Be Fair, de Waddinxveense Reddingsbrigade en Vrijwilligerswerk 
Waddinxveen nemen het initiatief voor de organisatie van een breed symposium over de toekomst 
van de verenigingssport in Waddinxveen (organisatorische samenwerking, vrijwilligerswerk en 
professionalisering, kostenontwikkeling en betaalbaarheid). Zij krijgen daarbij ondersteuning 
van de nieuwe verbindingscoach en de adviseur lokale sport van NOC*NSF. In het verlengde 
van het symposium worden een gedeelde visie en een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkeld 
om sportclubs toekomstbestendig te maken. Planning: najaar 2020 – voorjaar 2021.

e. De nieuwe verbindingscoach gaat bij sportclubs de behoefte peilen aan themabijeenkomsten 
en cursussen voor (o.a. werving en behoud vrijwilligers, gedragsproblemen, specifieke 
doelgroepen, pedagogische vaardigheden, positief sportklimaat) en deze vervolgens met 
ondersteuning vanuit de landelijke sportorganisatie (laten) organiseren. Verschillende sportclubs 
(VV ASW, Hengelsportvereniging Waddinxveen, SC Antilope, volleybalvereniging Timios) hebben 
belangstelling getoond. Planning: 2020 – 2021.

f. TV Be Fair, Gouwe Smash en TV Waddinxveen gaan de samenwerking tussen de drie 
tennisverenigingen in de gemeente intensiveren.

g. Z&PC de Gouwe wil de mogelijkheden onderzoeken om een vrijwilligerspoule op te zetten.

h. Ipse de Bruggen wil cliënten bij verenigingen inzetten om (vrijwilligers)werkzaamheden 
te verrichten. SC Antilope wil daar gebruik van gaan maken voor het onderhoud van de 
accommodatie.

i. PAR Waddinxveen wil zich inzetten om werkzaamheden op sportaccommodaties te laten 
uitvoeren door mensen die re-integreren.

j. SC Antilope wil voetballers en hockeyers aanbieden om in de winter- en zomerstop 
hardlooptrainingen te volgen.
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2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur

a. Sportclubs met een accommodatie in eigendom en/of beheer laten, aangemoedigd door 
de gemeente en ondersteund vanuit de landelijke sportorganisaties, kosteloos energiescans 
uitvoeren om te onderzoeken hoe zij hun accommodaties (verder) kunnen verduurzamen 
en zo (meer) kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en verstandige 
investeringen. Planning: 2020.

b. De gemeente gaat vanaf 2020 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken bij 
het onderhoud van de sportvelden. 

c. Sportclub Outside start met een nieuw sportconcept op vier openbare buitenlocaties (Park 
Zonnehof, Park Burg. Warnaarplantsoen, Park Triangel, Park Weidezoom-Wingerd). Planning: 
winter 2020.

d. TV Waddinxveen wil haar afval (meer) gaan recyclen.

e. De gemeente gaat onderzoeken hoe via een website, app of digitale marktplaats inzicht kan 
worden verkregen in de actuele vraag naar, en het aanbod aan, accommodaties. En hoe vraag 
en aanbod snel en eenvoudig bij elkaar kunnen worden gebracht. Dit doet zij niet alleen voor 
de gemeentelijke accommodaties, maar ook voor accommodaties in eigendom en/of beheer 
bij andere organisaties. Daarbij verschaft zij ook duidelijkheid over de voorwaarden waaronder 
sportkantines kunnen worden verhuurd voor niet-sport-gerelateerde activiteiten. Planning: 2020.

f. VV ASW wil, met ondersteuning van de adviseur lokale sport van NOC*NSF, en samen met de 
andere sportaanbieders op sportpark de Sniep een gezamenlijke visie ontwikkelen op inrichting, 
gebruik en exploitatie van de binnen- en buitenaccommodaties.

g. CVV Be Fair, VV ASW, Hengelsportvereniging Waddinxveen, WKV Korbis, Tang Soo Do Hunshin 
en Wadwijzer staan open voor het delen van accommodaties met andere organisaties, dan wel 
willen gebruik maken van accommodaties van andere organisaties.
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Gezond en wel
3. Meer oog voor gezonde leefstijl en positief sportklimaat

h. VV ASW en TV Waddinxveen gaan het assortiment in hun kantine kritisch onder de loep 
nemen en gezonde snacks aanbieden. Planning: voorjaar 2020.

i. Wadwijzer wil met ondersteuning vanuit GGD en Team:Fit sportclubs helpen bij het gezonder 
maken van hun kantine.

j. TV Waddinxveen wil met een lokale leverancier een partnership aangaan om of sportfruit aan 
te bieden. 

k. Verschillende sportclubs willen hun sportcomplexen rookvrij maken. De GGD (voorlichting en 
campagnemateriaal) en de gemeente Waddinxveen (regelgeving?) willen dat ondersteunen.

l. CJG/Wadwijzer en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland willen een bijeenkomst 
organiseren voor sportcoaches en -trainers waarin positieve sportcultuur, gedragsproblematiek 
en pedagogisch verantwoord leidinggeven centraal staan. De nieuwe verbindingscoach en de 
adviseur lokale sport van NOC*NSF gaan hierbij ondersteuning bieden. Planning: najaar 2020. 

4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

a. De Stichting Seniorenraad Waddinxveen is per 31-12-2019 opgeheven c.q. opgegaan in de 
Participatie Advies Raad (PAR) en stelt haar batig saldo (€8.000) ter beschikking van het 
project ‘WAD Beweegt’ van het Valpreventienetwerk om een tweede beweegroute voor 
senioren te realiseren in de Zuidplas. Planning: 2020.

b. Bridgeclub Waddinxveen, Palet Welzijn en Wadwijzer gaan, met ondersteuning vanuit de 
landelijke sportorganisaties, een project ‘Denken en Doen’ opzetten om ouderen aan het 
bridgen én bewegen te krijgen. Planning: 2020.

c. De Gouwe Smash, TV Be Fair en TV Waddinxveen gaan gezamenlijk het aanbod van tennis 
voor ouderen ‘OldStars Tennis’ verder promoten. Planning: winter 2020.

d. Wijkplatform Zuid en Oost en Palet Welzijn gaan zich inzetten om in elk wijkgebouw een 
duo-fiets te plaatsen, zodat ouderen met familie/vrienden er zelf op uit kunnen. Planning: 
2020.

e. Palet Welzijn gaat een sportproject ontwikkelen voor (jonge) mantelzorgers. Planning: 2020.

f. Palet Welzijn gaat de mogelijkheden onderzoeken om een ‘Sociale Sportschool’ op te 
zetten om meer ouderen in beweging te krijgen (gecombineerde work-outs van sporters en 
ouderen). Planning: 2020. 

g. Wadwijzer gaat de bestaande regelingen voor minder draagkrachtigen meer onder de 
aandacht brengen bij sportclubs. Planning: 2020.

h. De gemeente gaat onderzoeken of aansluiting bij het Jeugdfonds Sport& Cultuur Zuid-
Holland mogelijk is, zodat het lidmaatschap van sportverenigingen voor kinderen uit 
gezinnen met een smalle beurs makkelijker kan worden geregeld. Planning: winter 2020.

i. Wadwijzer gaat met medewerking van o.a. VV ASW en de Waddinxveense Reddingsbrigade 
een ‘Fit for nop’-evenement organiseren, waar minder draagkrachtigen clinics krijgen van 
sportverenigingen. Planning: voorjaar 2020.
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j. Sportschool Tang Soo Do Hunshin, Palet Welzijn en Wadwijzer gaan onderzoeken of zij 
een ‘Dans/zing/… Nederlands met mij’-evenement kunnen organiseren. Dat bestaat uit 
workshops zang, dans en vechtsport voor mensen die Nederlands (bij) willen leren. Planning: 
voorjaar 2020.

k. Waddinxveense sportverenigingen met aanbod voor aangepast sporten gaan dit aanbod ook 
buiten de gemeentegrenzen bekend maken en promoten.

l. TV Waddinxveen, WKV Korbis, Z&PC de Gouwe en Hengelsportvereniging Waddinxveen, willen 
het aanbod van aangepast sport (verder) ontwikkelen en promoten via de website en app van 
Uniek Sporten.

m. De regiocoach aangepast sporten gaat bij de clubs met een aanbod voor aangepast sporten 
inventariseren welke kennisbehoefte er is, en gaat vervolgens met ondersteuning vanuit de 
landelijke sportorganisaties, bijscholingen of andere vormen van deskundigheidsbevordering 
(laten) organiseren. VV ASW  en de Waddinxveense Reddingsbrigade hebben interesse.

n. HC Waddinxveen gaat activiteiten organiseren voor ouderen en jongeren, met als doel hen te 
verbinden.

o. Wadwijzer wil een overzicht maken van het aanbod dat sportverenigingen hebben of willen 
ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.

p. Sportclub Outside wil samen met gemeente en bedrijfsleven een project opzetten om mensen 
in de bijstand in beweging te brengen en structuur te geven door voordelige sportlessen aan te 
bieden in de buitenlucht.

q. Tang Soo Do wil een training verzorgen bij Ipse de Bruggen.

r. Bibliotheek de Groene Venen wil in samenwerking met voetbalverenigingen een ‘scoor een 
boek’-project opzetten als preventie tegen laaggeletterdheid.
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Veel en vaardig

5. Nieuwe activiteiten en vormen van communicatie om sport te 
stimuleren

a. Sportschool Tang Soo Do Hunshin, VV ASW en Vluchtelingenwerk gaan meer promotie 
maken voor de Sniepweek en gaan ook kennismakingsclinics organiseren, met name voor 
specifieke doelgroepen (ouderen, ouders, vluchtelingen). Planning: voorjaar 2020.

b. Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen gaat samen met sportaanbieders, waaronder 
de roeibond en de Waddinxveense Reddingsbrigade, een kennismakingsdag of -dagen 
organiseren, waarbij kinderen informatie krijgen over diverse vormen van sport en zelf 
kunnen ervaren wat diverse vormen van sport inhouden. Planning: 2020.

c. De gemeente gaat onderzoeken hoe het sportaanbod en de sportactiviteiten in Waddinxveen 
via internet, sociale media en traditionele vormen van communicatie breder en beter onder 
de aandacht kan worden gebracht. De Waddinxveense sportaanbieders gaan vervolgens 
het gebruik van deze media stimuleren en zorgen voor actuele inhoud. O.a. SC Antilope, 
Tang Soo Do Hunshin, TV Waddinxveen, de Gouwe Smash en Tafeltennisvereniging Kwiek 
hebben belangstelling. Zie ook actiepunt 1a. Afstemming is gewenst. Planning: 2020.

d. SC Antilope wil bedrijven interesseren om met bedrijfsteams mee te doen aan de Langs de 
Gouweloop.

e. Z&PC De Gouwe wil ouders activiteiten aanbieden tijdens de training van hun kinderen.

f. Speeltuin de Overkant wil in samenwerking met sportaanbieders clinics en workshops opzetten 
voor diverse leeftijden.

g. TV de Gouwe Smash wil nieuwe activiteiten (zoals padel) introduceren en promoten.

h. HC Waddinxveen wil in haar clubhuis een E-sport toernooi houden en tegelijkertijd hockey-
clinics aanbieden.

i. Z&PC de Gouwe wil de mogelijkheden onderzoeken om in samenwerking met andere 
sportverenigingen combinatielidmaatschappen aan te bieden.

j. Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland wil jongeren inzetten als ‘talentcoach’ om 
andere jongeren te leren sporten.

k. Timios wil topsporters uit de regio inzetten om lokale jeugd te inspireren om te gaan sporten.

l. Hengelsportvereniging Waddinxveen wil haar ledenbestand (1.300 leden) beschikbaar stellen 
om sportactiviteiten onder de aandacht te brengen. Daarbij zal rekening worden gehouden met 
regelgeving op het gebied van privacy.

m. Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland en Wadwijzer willen in samenwerking met 
sportaanbieders buurtsport-workshops opzetten voor jong en oud.
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6. Meer samenwerking tussen sport, onderwijs en kinderopvang om 
kinderen meer en beter te laten bewegen

a. Leon Neven (betrokken inwoner, vakleerkracht bewegingsonderwijs en lid van het 
ontwikkelteam Bewegen & Sport van curriculum.nu) neemt samen met de buurtsportcoach 
onderwijs het initiatief om een bijeenkomst te organiseren voor vakdocenten in het basis- 
en voortgezet onderwijs. Doelstellingen: netwerkvorming, intervisie, samenwerking en 
ontwikkeling gezamenlijke visie op bewegingsonderwijs. Planning: voorjaar 2020.

b. Onderwijsinstellingen willen meer sport aanbieden en samenwerken met sportclubs. Sportclubs 
willen kennismakingslessen, clinics, buitenschools sportaanbod e.d. verzorgen. Toch komt 
samenwerking moeizaam tot stand. De buurtsportcoaches werkzaam voor sport en onderwijs 
gaan in overleg met de partijen, zorgen voor structuur, verbinding en ondersteuning. Gouwebad 
De Sniep, VV ASW, Comité Schooldammen, Tang Soo Do Hunshin, TV Waddinxveen en TV Be 
Fair hebben interesse. Planning: 2020-2021.

c. Wadwijzer en de GGD willen een introductie beweegaanbod voor peuters met aanmelding via 
CJG, vóórdat de kinderen naar een club gaan.
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