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Voorwoord

Als wethouder en sportformateur zijn wij enorm trots op de hoeveelheid partners die samen 
met ons hebben gewerkt aan dit sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’. Een 
akkoord dat we met elkaar sluiten om gezamenlijk één belangrijk doel te realiseren: een 
gezonde gemeente Coevorden waarin we meer mensen in beweging krijgen en houden. Een 
gemeente waar jong en oud kan meedoen én een gezonde keuze kan maken. Samen met 
sportverenigingen, het onderwijs, zorg, welzijn en natuurlijk ook met het bedrijfsleven. 

Er gebeurt al ontzettend veel en dat wat goed gaat moet vooral zo doorgaan. Met dit akkoord 
willen we ervoor zorgen dat we nog meer gaan samenwerken en gezamenlijk oppakken wat 
nodig is in onze gemeente. We zien dat belangrijke verbindingen zijn gelegd. Verbinding tussen 
sportverenigingen en het onderwijs. Verbinding op het vitaal houden van sportaanbieders 
en sportverenigingen. En verbinding voor het in stand houden van sportaccommodaties, het 
benutten van de buitenruimte en het realiseren van een gezond aanbod. Mooi om te zien dat 
die verbindingen zijn gelegd. 

Wij hopen dat het enthousiasme waarmee we dit akkoord hebben opgesteld blijft voorbestaan 
bij het uitvoeren van onze ambities. Op die manier krijgen we de inwoners van de gemeente 
Coevorden steeds meer in beweging en dragen we met elkaar bij aan een Gezond Coevorden! 

We wensen het team van regisseur, aanvoerders en alle spelers die dit akkoord dragen veel 
succes! 

Joop Brink, wethouder Sport, Preventie en Gezondheid 
Mieke Zijl, sportformateur
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1.   Inleiding

Op 29 juni 2018 ondertekende Minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, 
gemeenten en maatschappelijk partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt 
Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar 
ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.  
Na het sportakkoord volgde er in 2018 ook een landelijk preventieakkoord. Op weg naar een 
gezonder Nederland in 2040. Dat is wat het Nationaal Preventieakkoord beoogt. Het akkoord 
richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

De gemeente Coevorden zet, in navolging van deze nationale akkoorden, in op een lokaal 
sport- en preventieakkoord. Want ook in de gemeente Coevorden is het van belang om 
de kracht van sport en bewegen, optimaal, te benutten. Het proces om tot een dergelijk 
akkoord te komen past bij de huidige bestuursstijl ‘Verbindend Besturen’ van het college. Een 
bestuursstijl waarmee we samen met mensen, organisaties en bedrijven de kracht van de 
samenleving meer benutten. Een bestuursstijl die aansluit bij de maatschappelijke verandering 
en de wens tot meer regie bij de inwoners zelf en samenwerking tussen dorpen en wijken en 
de gemeente1.  

Het akkoord is geen doel op zich. Het is een middel om organisaties met elkaar te verbinden, 
gezamenlijke afspraken te maken om sport, bewegen en preventie duurzaam te maken en 
uiteindelijk mensen gezond op te kunnen laten groeien en oud te kunnen laten worden in de 
gemeente Coevorden. 

Dit sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden is niet het eindresultaat, maar juist een 
nieuw begin. In verschillende groepen gaan we werken aan de uitvoering van de verschillende 
doelen en ambities. De gemeente Coevorden probeert waar mogelijk de verbinding te maken 
naar bestaande programma’s zoals ‘Gezond in Coevorden’ maar ook de beleidsagenda 
vrijetijdseconomie. Zij ziet de ambities in het akkoord als input voor nieuw te vormen beleid op 
het gebied van sport en bewegen. 

Het akkoord is een gezamenlijke agenda, waarin de verantwoordelijkheid gedeeld wordt voor 
sport, bewegen en preventie op lokaal niveau. De afspraken die daarover gemaakt zijn in de 
vorm van doelen, resultaten, acties en inzet van partners vormen de basis van het akkoord. 
Wij hopen vooral dat dit akkoord een startpunt is voor alle betrokkenen om elkaar te blijven 
ontmoeten en samen te streven naar het realiseren van onze gezamenlijke ambities.  

1) Buiten-Spel, beleving van ‘verbindend besturen’ in Coevorden (2018) 3



Leeswijzer

Eerst schetsen we de situatie in de gemeente Coevorden door middel van een ‘startfoto’. De 
cijfers maken duidelijk wat de grootste uitdagingen voor de gemeente Coevorden zijn. Daarna 
volgt een uitwerking van de ambities van het sport- en preventieakkoord. Bij elke ambitie 
maken we duidelijk welke partners zich hieraan verbinden. In het laatste hoofdstuk doen we 
een voorstel hoe we de samenwerking het beste kunnen inrichten, hoe we gaan monitoren en 
brengen we alle betrokken partners van het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden in 
beeld.  
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De gemeente Coevorden heeft de afgelopen jaren minder kunnen doen op het gebied van sport 
en bewegen dan andere Drentse gemeenten. Maar we zijn met een inhaalslag begonnen. We 
investeren (4 miljoen) in duurzame accommodaties, zijn de programma’s Gezond in Coevorden 
en Aan de slag met preventie gestart en is er een gericht accommodatiebeleid op het gebied 
van sport.  
 
Coevorden kent een rijk verenigingsleven, er is een divers sportaanbod, heeft veel beschikbare 
natuur om in te bewegen en heeft een aantal aansprekende sportevenementen. Tegelijkertijd 
is Coevorden een gemeente waar relatief veel mensen minder goed mee kunnen doen binnen 
de samenleving. Ook zijn er relatief veel mensen met een ongezonde leefstijl. Zij ervaren hun 
gezondheid als matig tot slecht. Maatschappelijke vraagstukken waarin sport, bewegen en 
preventie van betekenis zijn.

Waar staat de gemeente Coevorden op dit moment als er gekeken wordt naar de cijfers op het 
gebied van sport, bewegen en preventie? Een kijk op de cijfers2: 
 
Sportaanbod en sportdeelname 

• 80 sportverenigingen
• 25 commerciële sportaanbieders
• 28 activiteiten aangepast sporten
• Divers aanbod aan wandel-, fiets- en ruiterpaden
• 41 sportevenementen
• 30,2% is lid van de sportvereniging (25% NL)
• 43% sport wekelijks (52,8 NL)
• 15 buitensport accommodaties (o.a. voetbal, korfbal, hockey)
• 8 gemeentelijke sporthallen
• 3 buitenzwembaden
• 1 binnenzwembad (zwembaden in recreatie- en vakantieparken niet meegerekend)
• 37,7 sportvoorzieningen per 10.000 inwoners 

Gezonde omgeving 

• 2 basisscholen scholen met vignet gezonde school, één gezonde kantine (voorgezet   
 onderwijs)
• 1 gezond schoolplein
• Score Beweegvriendelijke Omgeving Scan 4,2 (2,6 NL) 
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2) Leefbaarheidsmonitor2018 #02 (trendbureau Drenthe,2018)
   Wijkgezondheidsprofielen gemeente Coevorden in het kader van ‘Aan de Slag met Preventie’ (GGD,2019)   
   www.sportenbewegenincijfers.nl 
   www.volksgezondheidenzorg.info/sport/sportopdekaart 

2. Startfoto



Demografie

De bevolking van Coevorden bevat steeds minder jongeren (0-19 jaar) en steeds meer 
ouderen (65-plussers). Coevorden is een anticipeerregio. Dat is een regio waarvan wordt 
verwacht dat het aantal bewoners afneemt. 

• 35.267 inwoners waarvan 16% 0-14 jaar is
• 10% is 15-24 jaar
• 21% is 25-44 jaar
• 31% is 45-64 jaar
• 22% is 65 jaar en ouder
• Stijging aantal eenpersoonshuishoudens 
 
Leefbaarheid 

• 12,9% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in de buurt (13,9% Drenthe)
• De criminaliteitsindex is 61 (81 NL)
• De score van bovengemiddeld overlast, vermijdingsgedrag en onveiligheidsperceptie,  
 Sociale cohesie is 6,8 (6,5 Drenthe, 6,2 NL)
• 66% doet geen vrijwilligerswerk (70% NL)
• 66% voelt zich thuis in de buurt (60% NL) 
 
Kwetsbare doelgroepen  

• 2,5% kinderen met handicap (2,7% NL) 
• 9,27% jongeren met jeugdhulp
• 51% van de ouderen voelt zich eenzaam
• 29% is laag opgeleid
• 5% werkloos
• In Coevorden ontvangen 55 van de 1000 huishoudens een bijstandsuitkering
• 40% voelt zich eenzaam (43% NL)
• 35% heeft een langdurig ziekte of aandoening (34% NL) 
 
Gezondheid  

• 45% voldoet aan de beweegrichtlijnen (51,7 % NL)
• Huisartsenzorg algemeen: 8.048 per 10.000 inwoners (7948 Drenthe)
• In de gemeente Coevorden maken 2.093 mensen per 10.000 verzekerden gebruik van  
 de huisarts (gemiddeld 1.954 Drenthe)
• In de gemeenten Coevorden en Emmen is de levensverwachting na 65 jaar het laagste  
 in Drenthe met 19,4 en 19,2 jaar
• 12% verleent mantelzorg (14% NL)
• 26% van de inwoners van de gemeente ervaart zijn gezondheid als matig tot (zeer)   
 slecht (24% NL)
• 22% is roker (21% NL)
• 21% is overmatig drinker (19% NL)
• 53% heeft overgewicht (49% NL)
• 15% heeft obesitas (14% NL)
• 37% is beperkt vanwege gezondheid (33% NL)
 
Benieuwd naar de landelijke trends- en ontwikkelingen? Lees dan bijlage 2, “Trends en 
ontwikkelingen in de sport”
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Sport, bewegen en preventie heeft een belangrijke plek in het bestuursprogramma 2018-2022 
‘Ruimte om te doen’ van de gemeente Coevorden. Om de kracht van sport en bewegen te 
gebruiken voor een vitale samenleving is het van belang dat de sport zelf ook krachtig is en 
blijft. Sport en bewegen kan een cruciale rol spelen. Het is een sociale ontmoetingsplek, het 
draagt bij aan een gezonde leefstijl en zorgt voor betekenisvolle belevenissen en emotionele 
betrokkenheid.

Met het akkoord bouwen we een krachtig netwerk waar sport 
en bewegen samen optrekt met zorg, welzijn, onderwijs, ruimte 
en bedrijfsleven. En kunnen we met veel energie samenwerken 
om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Die energie 
zien we terug in de verschillende ambities. Hierin kijken we naar 
kansen en mogelijkheden en wat we met elkaar kunnen doen om 
het verschil te maken. Op die manier kunnen we straks met trots 
terugkijken op de resultaten die geboekt zijn.

 
Dit sport- en preventieakkoord is van iedereen; de gemeente faciliteert waar het kan 
en stimuleert bijvoorbeeld door de inzet van buurtsportcoaches en andere professionals 
op het gebied van welzijn en zorg. Sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, 
zelfgeorganiseerde sportgroepen en andere aanbieders zorgen ervoor dat er gesport 
kan worden en ook voor de sociale ontmoeting. Het onderwijs zorgt dat onze kinderen 
bewegingsvaardigheid ontwikkelen en dat school invulling geeft aan de ‘gezonde school’. 
Huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners bieden een luisterend oor en helpen 
inwoners er weer bovenop. Samen wordt de strijd tegen overgewicht opgepakt via onder 
andere de JOGG aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Bedrijven zijn als sponsor betrokken 
of faciliteren hun medewerkers om in beweging te komen. En veel maatschappelijke partners 
dragen bij om speciale doelgroepen een steuntje in de rug te geven. Geen van deze partijen 
kan zelfstandig de moeilijke maatschappelijke uitdagingen oplossen, maar door samen te 
werken bereiken we meer.
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3. Ruimte om te doen

“Gezond in 
Coevorden”

“Vitale sport- 
 en beweeg- 
aanbieders”

“Sport en 
bewegen voor 

iedereen”

“Sport, 
preventie en 
onderwijs”

“Coevorden 
op de kaart”

“Duurzame 
infrastructuur 
voor sport en 

bewegen”



We richten ons op de volgende ambities:  
 
Ambitie ‘Gezond in Coevorden’ 

Gezond in Coevorden gaat over het bevorderen van gezondheid of een gezondere 
leefstijl van de inwoners van Coevorden met een specifieke focus op de kwetsbare inwoners. 
Dit vanuit de visie positieve gezondheid waarbij de kracht van mensen wordt benadrukt en 
waar de nadruk meer ligt op de mogelijkheden dan op de beperkingen door ziekte. Hierbij 
speelt sport en bewegen ook een belangrijke rol met betrekking tot ontmoeting, gezondheid, 
preventie, participatie en weerbaarheid. 

Doel:  
Het vergroten en bevorderen van een gezonde leefstijl bij de inwoners van de gemeente 
Coevorden door in te zetten op het voorkomen van problemen en belemmeringen bij onze 
inwoners. Hierin zijn meer bewegen voor jong en oud, meer mensen met een gezond gewicht, 
minder roken en minder overmatig alcoholgebruik belangrijke doelstellingen.
 
Bij dit doel horen de volgende resultaten:
1. Inzet op de gezondere kantine. Dit gaat om kantines van sportverenigingen, 

sportaccommodaties (gemeentelijk of geprivatiseerd) en bedrijfskantines. Hierbij worden de 
normen voor alcohol en roken aangehouden:

• Geheel rookvrije sportverenigingen in Coevorden  
• Gezondere (sport)kantine, ander/veelzijdig aanbod in elke sport- en bedrijfskantine   
 waarbij de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt gemaakt. 
 NB: de gezondere schoolkantine is als resultaat benoemd onder de ambitie: sport,   
 preventie en onderwijs.

2. Over 2 jaar is minimaal 50% van de sportverenigingen geheel rookvrij.

3. NIX18, sportverenigingen schenken geen alcohol tijdens jeugdwedstrijden en alle  
vrijwilligers binnen sportkantines hebben een instructie verantwoord alcohol schenken 
gevolgd.

4. Over 2 jaar hebben we 3 gezonde supermarkten in de gemeente Coevorden.

5. We zetten actief in op het JOGG programma (gezonde jeugd, gezonde toekomst) waarin
aandacht is voor gezonde leefstijl specifiek gericht op eten, drinken en bewegen. 
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4. De zes ambities in het sport-  
en preventieakkoord Gezond Coevorden
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Om dit te bereiken zetten we de volgende acties in gang: 
1, 2 en 3. Gezondere kantine, rookvrij en alcoholpreventie  
a. Met sportverenigingen wordt gekeken wat de wensen/behoeften en mogelijkheden  

zijn als het gaat om de thema’s: gezondere sportkantines (traject via TeamFit), Rookvrije 
generatie, en NIX18, IVA cursus. Bij alle sportverenigingen die dat willen, wordt een 
ondersteuningstraject aangeboden in samenwerking met de verschillende instanties 
(TeamFit, VNN). Alle sportkantines zijn benaderd om een IVA cursus te volgen. Deze 
uitvraag maakt onderdeel uit van de inventarisatie van wensen/behoeften bij de ambitie 
vitale sport- en beweegaanbieders. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande 
overlegstructuren zoals het buitensportoverleg.

b. In samenwerking met de ondernemersverenigingen in Coevorden wordt gekeken hoe een
    aanpak ‘gezondere bedrijfskantine’ uitgerold kan worden. 

4. Benaderen van alle supermarkten in de gemeente Coevorden om aan te sluiten bij de 
gezondere super. Hierin kan geparticipeerd worden in het provinciale project gezondere 
supers vanuit Drenthe Gezond.  

5. We starten met een pilot in Schoonoord waar de aanpak van JOGG (gezonde jeugd, gezonde 
toekomst) als eerste wordt geïmplementeerd. Daarna breiden we dit uit naar andere wijken/
dorpen in de gemeente Coevorden.  

Voorwaarden voor succes:
• Onderzoek naar bestaande initiatieven/interventies die wel of niet werken en die kiezen   
 in programma van Gezond in Coevorden. 

• Aansluiten bij landelijke campagnes zoals (IKPAS/Stoptober). 

• Deelname en samenwerking van partners als TeamFit, VNN en sportverenigingen,    
 supermarkten, onderwijs, ondernemers etc. 

• Organisatiekracht in de vorm van een buurtsportcoach die hierop kan inzetten.

De partners die deze ambitie helpen te realiseren en de ambitie daarmee 
onderschrijven: 

Korfbalvereniging SDO | Gemeente Coevorden | GGD Drenthe | Maatschappelijk Welzijn 
Coevorden (MWC) | VNN | Brede school SOM | Sportservice Groep | Sport Initiatief Sleen 
(SIS) | Jeu de Boules Vereniging Coevorden (JBV) | TTV ‘De Roppers’ Dalerpeel | Belle Health | 
Diëtistenpraktijk van Asselt | Fysiotherapie en Training Coevorden | Sleen4Life | Loopgroep 
Codac | Korfbalvereniging Korvesta 
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Ambitie ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’  
Deze ambitie draait om de sport- en beweegaanbieders in de gemeente 
Coevorden. Het is belangrijk dat deze aanbieders vitaal zijn en kunnen doen waar 
ze voor bedoeld zijn. Dat de sportverenigingen het niet altijd gemakkelijk hebben 
blijkt de laatste jaren. Met deze ambitie zetten we in op het versterken van de 
sport- en beweegaanbieders in Coevorden.  

De vitale aanbieder is in onze definitie een gezonde sportaanbieder waar iedereen terecht kan 
en waarin je als vereniging de samenwerking zoekt met andere sportaanbieders om elkaar te 
versterken.

Doelen:  
1. Er is voldoende en kwalitatief goed technisch kader voor het besturen van de verenigingen  
 en het aanbieden van de betreffende sport(en) door geschoolde trainers. 

2. De vereniging heeft voor alle leeftijdsgroepen een laagdrempelig aanbod waarin kan worden  
 samengewerkt met collega verenigingen.
 
3. Behoud en beter benutten van sportaccommodaties. 

Bij deze doelen horen de volgende resultaten:
1. Versterken verenigingshart
a. Goede bezetting in bestuur (bestuurlijke kracht)
b. Goed trainersteam (technisch kader)
c. Voldoende vrijwilligers  

2. Versterken en verbreden aanbod
a. Innovatief en toereikend aanbod voor alle leeftijdsgroepen 

3. Lokaal behoud van accommodaties 

 
Om dit te bereiken zetten we de volgende acties in gang:
1. Inventarisatie wensen/behoefte van de sportverenigingen in Coevorden in het licht van 

bovenstaande doelen en resultaten. 

Op basis van deze inventarisatie kunnen producten en diensten vanuit de sportlijn gekoppeld 
worden aan de sportverenigingen. Deze producten en diensten richten zich zowel op het 
versterken van het bestuur, het technisch kader als de vrijwilligers. 

2. Versterken verenigingshart
• Gezamenlijke deskundigheidsbevordering op bestuurlijk niveau en voor vrijwilligers
• Scholing van trainers daar waar wensen/behoeften zijn.
• Werving van, beter benutten van, en inzet van vrijwilligers binnen de vereniging.
• Denken in aanvullingen en versterking in de samenwerking met andere verenigingen.
• Zoeken naar nieuwe oplossingen, technologieën en mogelijkheden, elkaar informeren en   
 verbinden.
• Van elkaar leren en horen wat anderen doen.
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Voorwaarden voor succes: 
• Participatie verenigingen 

• Inventarisatie behoeften bij aanbieders in Coevorden aan ondersteuning     

• Matchen vraag/behoefte via sportlijn services/producten 

• Samenwerking en verbinding tussen verenigingen 
 
De partners die deze ambitie helpen te realiseren en de ambitie daarmee 
onderschrijven:

HVZ-Vivendi | VV Sleen | VV Sweel | TV Sleen | TTV ‘De Roppers’ Dalerpeel | Korfbalvereniging 
SDO- Schoonoord | GV Sleen | NKVV Dalerpeel | Sportservice Groep | Maatschappelijk Welzijn 
Coevorden (MWC) | Rabobank Emmen - Coevorden | Sport Initiatief Sleen (SIS) | KSC 
Schoonoord | SVS Steenwijksmoer | Belle Health 

3. Versterken en verbreden aanbod
• Verbindingen zoeken in integrale vormen om leeftijdscategorieën te verbinden.

4. Verbinding zoeken met de werkgroep Gezond in Coevorden waarin het onder andere gaat  
    om de gezondere sportkantine en andere preventieve maatregelen.
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Ambitie ‘Sport en bewegen voor iedereen’  
In de gemeente Coevorden moet het voor iedereen mogelijk zijn om aan sporten 
en bewegen mee te doen. Zo kunnen jong en oud in Coevorden genieten 
van de voordelen die sporten en bewegen met zich meebrengen. Hierbij gaat 
specifiek de aandacht uit naar de kwetsbare inwoners. Op deze manier kunnen 
Coevordenaren een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve 
sport- en beweegomgeving. In het nationaal sportakkoord wordt ook wel over inclusief 
sporten gesproken. Meedoen aan sport en plezier in sport is namelijk niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om 
de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusie draagt bij aan het 
meedoen aan en het genieten van sport. Het gaat erom dat iedereen: 

• Met plezier mee kan doen;
• Zich welkom voelt;
• Erbij hoort;
• Geaccepteerd wordt;
• Niet uitgesloten wordt;
• Eigen sportkeuzes kan maken

Doelen:  
1. Iedereen in de gemeente Coevorden die dat wil heeft de mogelijkheid deel te nemen aan   
 sporten & bewegen. Daar waar geen aanbod is maar wel wenselijk, initiëren we nieuw   
 aanbod voor specifieke doelgroepen. Daar waar het lokaal niet lukt zoeken we de    
 samenwerking regionaal. 

2. Alle inwoners hebben inzichtelijk welke sport- en beweeg (sociale) voorzieningen    
 beschikbaar zijn middels de ‘Sport- en Beweegkaart’ per wijk/dorp in de gemeente   
 Coevorden. 
3.  Voor mensen met een lage economische status is deelname aan sport en bewegen mogelijk  
 via de inzet van de Doe-Mee-Pas3. Ook is er minder uitval bij deelnemers aan de  
 Doe-Mee-Pas. 

4.  We zorgen er met elkaar voor dat de inzet van trainers/begeleiders/deskundigen voor het  
 geven van lessen, voorlichting etc. betaalbaar blijft. 

Bij deze doelen horen de volgende resultaten:
1. Het aanbod op het gebied van sport- en bewegen wordt laagdrempelig georganiseerd zodat  
 het voor iedereen in de gemeente Coevorden toegankelijk is. Hierbij wordt gekozen voor   
 een doelgroep (leeftijd) gerichte aanpak.   
• In samenwerking met sportverenigingen wordt gekeken in hoeverre hun aanbod verrijkt   
 kan worden zodat ze meerdere doelgroepen kunnen bedienen (leerlingen in het onderwijs,  
 werknemers in het bedrijfsleven, ouderen in dorpen/wijk, asielzoekers).
• In samenwerking tussen sportverenigingen en scholen (kinderopvang, basis-, voortgezet   
 onderwijs) wordt aanbod ontwikkeld om sport- en beweegclinics aan leerlingen aan te   
 bieden zodat ze met sport kunnen kennismaken. 
• In samenwerking tussen sportverenigingen/commerciële sportaanbieders en het    
 bedrijfsleven/ondernemersverenigingen worden clinics voor werknemers georganiseerd.

3) De Doe-Mee-Pas in de gemeente Coevorden kan in andere gemeenten vallen onder het Jeugdfonds Sport & Cultuur.



13

2. Ontwikkeling en verspreiding van de ‘sport- en beweegkaart’, zowel online als offline, 
onder de inwoners van de gemeente Coevorden. Er wordt zowel naar georganiseerde- als 
niet georganiseerde activiteiten gekeken. Kortom, wat kan je doen bij een sportvereniging 
en wat je kan je doen in de openbare ruimte? 

3. Campagne om de Doe-Mee-Pas (95% van de kinderen van ouders die van weinig moeten       
    rondkomen maakt hier al gebruik van) kenbaar te maken. En een ander imago te geven.         
    Maar vooral inzet op het verzorgen van begeleiding aan deelnemers die meedoen aan de        
    Doe-Mee-Pas naar structurele deelname aan het gekozen aanbod op het gebied van sport  
    en bewegen. 

4. Financieringsstructuur voor structureel aanbod voor de langere termijn.

Om dit te bereiken zetten we de volgende acties in gang: 
1. Programma ontwikkeling per doelgroep waarbij is geregeld:

• Realiseren van samenwerkingen tussen sportverenigingen, commerciële sportaanbieders,  
 kinderwereld/kinderopvang, scholen, bedrijfsleven, COA.
• Aanbod van sport en bewegen voor meerdere doelgroepen in samenwerking met de   
 sportverenigingen en commerciële sportaanbieders. 
• Realiseren van een netwerk aan geschoolde trainers/begeleiders (betaalbaar).
• Samenwerking met onderwijs, kinderwereld en sportvereniging om kinderen tijdens de   
 gymles kennis te laten maken met diverse sporten. 
• Ondersteuning vanuit de buurtsportcoach voor het stroomlijnen van de initiatieven en het  
 inrichten en het bijhouden van het online platform. 

2. Beweegkaart (inclusief bijbehorend kennismakingsaanbod, clinics dan wel in georganiseerd  
 als ongeorganiseerd verband) maken en verspreiden via online- en offlinekanalen. En   
 koppelen aan een online aanmeldformulier voor een kennismakingsles bij de betreffende   
 vereniging/commerciële aanbieder in openbare ruimte of anders.

3. In afstemming met de gemeente kijken naar de voorwaarden voor de Doe-Mee-Pas.   
 Hoe kunnen we het bekender en aantrekkelijker maken? En hoe kunnen we samen met           
 de aanbieders de deelnemers blijvend binden aan de vereniging? Dit kan meegenomen   
 worden met de invoering van de Doe-Mee-Webwinkel waarmee de gemeente Coevorden is  
 begonnen.  
  
4. Met de kerngroep van het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden bekijken we   
 hoe we de initiatieven structureel kunnen borgen voor de langere termijn. Hierbij vragen we  
 ondersteuning van de gemeenten en inzet van buurtsportcoaches.

Voorwaarden voor succes: 
• Doorontwikkelen van de Doe-Mee-Pas in nauwe samenwerking met de gemeente    
 Coevorden. 

• Bereiken van de juiste doelgroepen.    

• Medewerking van verenigingen, commerciële aanbieders, trainers en begeleiders aan het  
 realiseren van divers aanbod voor sport- en beweegmogelijkheden in de gemeente   
 Coevorden.

• In samenwerking met wijk- en dorpsverenigingen wordt er aanbod ontwikkeld voor de   
 senioren in de gemeente Coevorden.
• In samenwerking met COA wordt aanbod ontwikkeld voor de bewoners van het    
 asielzoekerscentrum in de gemeente Coevorden.



De partners die deze ambitie helpen te realiseren en de ambitie daarmee 
onderschrijven:

COA | Stichting de Swaneburg/Drostenhal | Stichting Avond4daagse Coevorden | 
Gymvereniging Dalen | Gemeente Coevorden | Naoberschap United & FC Emmen | 
Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) | Stichting Omnibaan Dalen | VV Sweel | Brede 
school SOM | Sport Initiatief | Sleen (SIS) | Jeu de Boules Vereniging Coevorden (JBV) | 
Belle Health | NKVV Dalerpeel | TTV ‘De Roppers’ Dalerpeel | VV Raptim | Fysiotherapie en 
Training Coevorden | Sleen4Life | Stuurgroep buitenschoolse clinics | Loopgroep Codac | 
Korfbalvereniging Korvesta | KSC Schoonoord | IJsclub Hou Streek Coevorden | HV Exito
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• Gebruik van verschillende sportaccommodaties en openbare voorzieningen.
• Enthousiasme van de trainers/begeleiders.
• Hulp en begeleiding van de gemeente op het gebied van de Doe-Mee-Pas, inzet    
 buurtsportcoaches, toegang tot informatie en communicatie.
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Ambitie ‘Sport, preventie en onderwijs’  
De onderwijsomgeving is bij uitstek een omgeving waarin kinderen op jonge 
leeftijd aangemoedigd kunnen worden voor een leven lang bewegen.  
Dat begint natuurlijk met goed bewegingsonderwijs voor alle leerlingen 
in het basis- en voortgezet onderwijs door een vakleerkracht lichamelijke 
opvoeding. Naast bewegingsonderwijs kan de schoolomgeving ook een goede plek zijn waar 
kinderen bewust worden gemaakt van een gezonde leefstijl. Door in de fysieke omgeving 
gezondheidsbevordering en bewegingsstimulering aan te moedigen, kan het individuele 
kind zich vaardigheden eigen maken voor de toekomst. Dit zou je kunnen doen door de 
fysieke omgeving zo in te richten, dat die uitnodigt om te gaan bewegen. Het is van belang 
dat er voor- en naschools een omgeving is waarin bij de inrichting rekening is gehouden 
met het kind. Dit is ook belangrijk voor hoe het kind zich ontwikkelt op de bewegings- en 
gezondheidsvaardigheden. 

Doelstelling:  
Binnen en buiten het onderwijs alle kinderen en jongeren structureel laten werken aan een 
gezonde leefstijl. Hiervoor zijn gezonde scholen nodig die kwalitatief uitdagende gymlessen 
verzorgen, buitenschoolse sportaanbod creëren en aansluiten bij vignetten van de gezonde 
school.

Subdoelen: 
1. Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basis- en voortgezet onderwijs. Op deze   
 manier dragen we bij aan het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van   
  deelname aan sporten en bewegen. Dit is daarmee is een aanzet tot een leven lang  
 bewegen.  
2.  Inzet op het realiseren van buitenschools sport- en leefstijl aanbod, waarin kinderen/  
 jongeren breed motorisch uitgedaagd worden, het ondersteunen van scholen bij de gezonde  
 school en op overkoepelende thema’s. Als het kan door of in combinatie met de    
 vakleerkracht en buurtsportcoaches en andere betrokken professionals

3.  In de gemeente Coevorden zet zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in op  
 de ontwikkeling tot een gezonde school waarbij in ieder geval het deelvignet voeding,  
 bewegen en sport, roken, drugs (alleen voortgezet onderwijs) en alcohol en welbevinden   
 wordt nagestreefd.  

Bij deze doelen horen de volgende resultaten:
1. Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding inzetten. Als een school niet in staat is tot het   
 aanstellen van een vakleerkracht wordt in gezamenlijk verband gekeken wat er mogelijk is.  

2. Kinderen/jongeren in verschillende wijken en dorpen krijgen een buitenschools sportaanbod  
 waarin zij breed motorisch uitgedaagd worden. Hierbij wordt gekeken naar samenwerkingen  
 met verschillende netwerkpartners. 

3. Gezonde school vignet (met minimaal deelvignet: voeding, sport en bewegen, roken en   
 alcohol) op een meerderheid van de basis- en voorgezet onderwijs scholen in de gemeente  
 Coevorden.



16

Om dit te bereiken zetten we de volgende acties in gang: 
1. Ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van deelname aan sporten en bewegen 

• Inzet vakleerkracht bewegingsonderwijs 
• Al dan niet in versterking door/met buurtsportcoach 

2. Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en sportverenigingen om gezamenlijk  
 buitenschoolse sportactiviteiten te realiseren.

• Samenwerking scholen, BSO’s, sportverenigingen
• Interesse en behoefte vanuit de jeugd ophalen, waaraan buitenschoolse sportactiviteiten   
 moeten voldoen. 

• Inzet sportverenigingen tijdens evenementen, zoals bijvoorbeeld Koningsspelen en andere  
 buitenschoolse activiteiten). 
 
3. Ondersteuning begeleiding en financiering gezonde school (www.gezondeschool.nl) 

• Voorlichting geven over diverse thema’s van een gezonde school.    

Voorwaarden voor succes: 
• Helder beleid inzet buurtsportcoaches vanuit de gemeente
• Participatie van onderwijsinstellingen (koepels)
• Participatie van sportverenigingen
• Participatie van buurtsportcoaches
• Participatie van kinderopvang 
• Ouderbetrokkenheid 
• Financieel laagdrempelig 
• FC Emmen betrekken bij verschillende projecten 
• Bedrijfsleven betrekken bij verschillende projecten  
 
 
De partners die deze ambitie helpen te realiseren en de ambitie daarmee 
onderschrijven:

Gemeente Coevorden | VV Sleen | Fiers | VNN | Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) |
GGD Drenthe | Stichting Avond4daagse Coevorden | Sportservice Groep | Korfbalvereniging 
SDO- Schoonoord | Brede school SOM | Belle Health | RKBS Willibrordusschool | Fysiotherapie 
en Training Coevorden | SVS Steenwijksmoer 
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Ambitie ‘Coevorden op de kaart’ 
Evenementen zijn een belangrijke manier voor een sterke profilering (promotie) 
van de stad, het buitengebied of de regio. Ook in de gemeente Coevorden liggen 
hier kansen door met meer, andere of kwalitatief hoogwaardigere evenementen 
de naamsbekendheid te vergroten en de bestedingen te laten stijgen. Dit kan 
door de verblijfsduur te verlengen wanneer ingezet wordt op meerdaagse evenementen. 

Met sport en bewegen kunnen we Coevorden op de kaart zetten. We gaan Coevorden 
profileren als een sportieve gemeente. Laten zien wat we te bieden hebben, dat we daar trots 
op zijn en zorgen dat niet alleen de inwoners kunnen genieten van dat wat Coevorden heeft 
maar ook toeristen. Kortom, sport en bewegen inzetten voor regiopromotie!

Doelen:
1. (Hardloop-) Evenementen met elkaar verbinden en elkaar versterken waarbij het mogelijk  
 wordt gemaakt om zowel klein- als grootschalige evenementen te organiseren/ in beeld te  
 brengen.  
2. Kennisontwikkeling rondom ontwerp evenementen die invloed hebben in de gemeente maar  
 ook daarbuiten.  
3.  Organisatie van een gezamenlijk sportevenement, sportweekend en/of sportmarkt voor alle  
 verenigingen in combinatie met een evenement als extra publiekstrekker.

4.  Omnibaan aanleggen in Dalen bij de sportvelden die geschikt is voor grote evenementen  
 en die voldoet aan de eisen voor de organisatie van een NK, EK, en/of WK. Een Omnibaan 
 die voldoet aan de landschappelijke inpassingen en de aanwezige, waardevolle    
 natuurwaarden. 

5. Topsportevenement hosten waarmee we de gemeente op de kaart zetten.  

Bij deze doelen horen de volgende resultaten:
1. Sportevenementenkalender in combinatie met een sportkrant waarop/-in alle verenigingen  
 zich kunnen presenteren 

2. Kennisdeling- en samenwerking: 

• Meer krachten bundelen om evenementen te kunnen blijven organiseren met de inzet op   
 vrijwilligers (verkeersregelaars, EHBO, vergunningen, calamiteitenplan, etcetera) 

• Eenvoudigere vergunningaanvraag – format (via een toegankelijk E-formulier) 

• Vergroten impact sportevenementen

3. Gezamenlijk evenement als publiekstrekker 

4. Omnibaan Dalen

5. Campagne “Coevorden op de kaart’: Evenementen gezamenlijk aanbieden voor een bredere  
 promotie en meer bekendheid onder zowel eigen inwoners als daarbuiten.
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Om dit te bereiken zetten we de volgende acties in gang: 
1. Sportkrant/kalender voor alle verenigingen en inwoners uit de gemeente Coevorden. 

2. 
a. Bijeenkomsten organiseren voor evenementenorganisatoren op gebied van promotie/  
 vergunningen/subsidie/communicatie. 

b. Kennissessie over ontwerp evenementen voor maatschappelijke- en economische impact   
 lokaal en regio.

c. Topsportevenementen ook inzetten voor breedtesport. 

3. Verkenning tot ontwerp nieuw evenement of upgrade bestaand evenement die als    
 publiekstrekker kan dienen voor zowel eigen inwoners als buiten de gemeente.

4. Verkenning om te komen tot een NK, EK, WK waardige Omnibaan in Dalen. 

5. 
a. Evenementen aanmelden op de website drenthe.nl & ToReCo. 

b. Evenementenkalender ontwikkelen met daarop alle evenementen die plaatsvinden in de   
 gemeente waar inwoners en inwoners van buiten de gemeente aan kunnen deelnemen. Alle  
 betrokkenen zullen naast hun eigen promotie de algehele promotie meenemen en daardoor  
 een heel breed publiek aantrekken. 

c. De maand van de sport in de gemeente.

Voorwaarden voor succes:    
Aansluiting bij de beleidsagenda vrijetijdseconomie gemeente Coevorden met onder andere   
aandacht voor ontwikkelen, verbinden en beleven. Voor een deel van de benoemde acties   
kan gesteld worden dat hierin samen opgetrokken kan/moet worden. Zie figuur 1 op pagina   
19.
• Zie Coevorden breed en als geheel en niet alleen de stad Coevorden.
• Medewerking van gemeente / overheid / provincie / ToReCo / Marketing Drenthe.
• Medewerking van verenigingen / stichtingen.
• Medewerking ondernemersverenigingen.
• Medewerking veiligheidsdiensten.
• Medewerking inwoners / vrijwilligers. 
 
De partners die deze ambitie helpen te realiseren en de ambitie daarmee 
onderschrijven:

Gemeente Coevorden | Stichting Avond4daagse Coevorden | Grachtenloop Coevorden | TTV 
‘De Roppers’ Dalerpeel | Stichting doorkomst Roparun Coevorden | Stichting Omnibaan Dalen | 
Gelpenberg | Loopgroep Codac | Sleen4Life 
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3. Evenementen

Resultaat: Focus op (meerdaagse) evenementen.

Resultaat: Informatie en afstemming ondernemers.

Resultaat:

Resultaat: Stimulerings-/aanjaagfonds evenementen

Voornemen Kosten Jaar Bijzonderheden

A) Stimuleert (meerdaagse) evenementen zodat de verblijf- en dagrecreatie hiervan 

verder uit te werken of door nieuwe evenementen op te zetten (productontwikkeling). 
Continu Uitwerking jaarplan 

ToReCo

B) Zet een ‘creatief team’ op om tot concrete ideeën te komen. De evenementen 
dienen veelzijdig, onderscheidend en innovatief te zijn en met een (inter)nationaal 
karakter. 

Continu Uitwerking jaarplan 
ToReCo

C) Actieve houding in het meedenken in mogelijkheden. Neemt deel aan het creatieve 
team en legt contact met Kenniscentrum Events, het recreatieschap en de Provincie. Continu

Voornemen Kosten Jaar Bijzonderheden

E) Creëert een goede informatiestructuur zodat ondernemers weten wat er speelt in 
de regio op het gebied van activiteiten en evenementen. Continu Uitwerking jaarplan 

ToReCo

F) Stimuleert samenwerking tussen evenementen en horeca. Continu Uitwerking jaarplan 
ToReCo

Voornemen Kosten Jaar Bijzonderheden

Continu Beleidsregel/
verordening maken

H) Ontwikkelt subsidieregeling voor evenementen. 2018

Voornemen Kosten Jaar Bijzonderheden

zoals banken. Onderzoekt hoe dit fonds opgezet en gevuld kan worden. Stimuleert 
grootschalige evenementen.

€ 50.000
2018
2019
2020 e.v.

Additioneel geld

Figuur 1: Beleidsagenda vrijetijds-
economie gemeente Coevorden 
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Ambitie ‘Duurzame infrastructuur voor sport en bewegen’

Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn. 
Het gaat niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, 
maar ook om het park, het pleintje in de wijk en de natuur. In deze ambitie gaat 
het over de aanwezigheid van voorzieningen (sportaccommodaties) om in te 
sporten en te bewegen en ook over de inrichting van de openbare ruimte en hoe die verleidt 
tot sporten en bewegen. 

Het aantal mensen dat sport en beweegt in de openbare ruimte neemt sterk toe. Wielrennen, 
hardlopen en wandelen wordt ook in georganiseerd sportverband gedaan, maar meestal zijn 
het zelfgeorganiseerde groepjes of individuele sporters die deze activiteiten doen. Daarnaast 
zijn ook fitness gerelateerde activiteiten in de buitenlucht in opkomst. De verwachting is dat 
sporten en bewegen in de openbare ruimte in relatie met sporten in georganiseerd verband 
bij een sportclub nog verder zal toenemen. In het kader van de nieuwe omgevingswet liggen 
er uitdagingen voor de gemeente om in de inrichting van de openbare ruimte ook sport en 
bewegen mee te nemen.

Doel:
Optimaal gebruik maken van de sportvoorzieningen en de openbare ruimte in de gemeente 
Coevorden.
 
Bij dit doel hoort het volgende resultaat:
Sportvoorzieningen en openbare ruimte die beter benut worden door meer gebruikersgroepen 
doordat: 

• Duidelijk beeld is geschetst van de infrastructuur die ontbreekt of aanpassing behoeft.
• Playgrounds zijn ingericht die verleiden tot sporten, bewegen en spelen en voor iedereen   
 toegankelijk zijn.
• Veiligheid is verbeterd door de aanwezigheid van verlichting in parken en andere openbare  
 ruimten waar sporten, bewegen en spelen tot de mogelijkheden behoort.
• Accommodaties beter benut worden door een bredere doelgroep en waar mogelijk meer   
 aanbod.
• Het gebruik van bestaande sport- en beweegvoorzieningen is bevorderd. 

Om dit te bereiken zetten we de volgende acties in gang: 
1. Inventarisatie sportvoorzieningen en openbare ruimte in de gemeente Coevorden    
 (particulier/gemeente/verenigingen) die verleiden tot sporten, bewegen en spelen. 

2. Inventarisatie bezetting van sportvoorzieningen waarbij gebruikers en tijdstippen van   
 gebruik in kaart worden gebruikt.

3. Inventariseren behoeften huidige gebruikers en mogelijk nieuwe gebruikers (zowel   
 sportaccommodaties als openbare ruimte)

4. Op basis van inventarisatie voorzieningen en wensen/behoeften een aanpak ontwikkelen   
 waarin het gebruik van de voorzieningen wordt bevorderd. 
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Voorwaarden voor succes:   
• Het verstrekken van gegevens door de gemeente waarin aanbod en gebruik inzichtelijk is  
 gemaakt.  

• Ondersteuning op uitvoering onderzoek/inventarisatie (behoeften, geschiktheid,    
 normeringen waaraan voorzieningen moeten voldoen) 

• Samenwerking met de groepen vitale sport en beweegaanbieders en sport en bewegen   
 voor iedereen en sport, preventie en onderwijs

De partners die deze ambitie helpen te realiseren en de ambitie daarmee 
onderschrijven:

Stichting de Swaneburg/Drostenhal | Loopgroep Coevorden | ASD Raad | Platform 
gehandicaptenbeleid Coevorden | Buurt en speeltuinvereniging de Poppe | VV Raptim |  
wijZijn.tv 

Voetgangerstunnel omgedoopt tot trainingslocatie 
Loopgroep Coevorden
Coevorden – De voetgangerstunnel bij het NS-station in Coevorden is 
gisteravond omgedoopt tot trainingslocatie van Loopgroep Coevorden. 
De openbare ruimte blijkt volgens bestuurslid Richard Kok zeer uitdagend  
om te sporten en te bewegen. “De trappen, de hellingen, dynamische 
verlichting, reling en multifunctionele bloembakranden zetten Coevorden 
in beweging. We zijn dan ook zeer content met deze multifunctionele 
trainingslocatie." De trainersstaf ziet volgens Kok veel mogelijkheden 
voor uitvoering van specifieke oefeningen voor het verbeteren van de 
looptechniek en kracht.

Theo Baks en Richard Kok participeren in het initiatief om te komen 
tot het Sportakkoord Coevorden en kwalificeren dit als een mooi 
voorbeeld van duurzame infrastructuur. “Dit past naadloos in het Sport- 
en preventieakkoord Coevorden, waaraan al maanden intensief wordt 
gewerkt door gemeente, sportclubs en andere belanghebbenden.”

Figuur 2, ter inspiratie: 
 De loopgroep Coevorden gebruikt 

de openbare ruimte als 
trainingslocatie
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5. Totstandkoming van dit 
sport- en preventieakkoord

Het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden is op een interactieve manier tot stand 
gekomen. Als vertrekpunt zijn de ambities van het nationale sport- en preventieakkoord 
genomen. Met een 100-tal organisaties is bepaald welke thema’s in de gemeente Coevorden 
relevant zijn. 
 
De gekozen zes ambities zijn door de betrokkenen vertaald naar doelen, beoogde resultaten 
en bijbehorende acties om die resultaten te bereiken. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke 
partners binnen het lokale sport- en preventieakkoord wat willen en kunnen bijdragen. Op deze 
manier is een gezamenlijke set aan afspraken gemaakt waar de komende jaren met elkaar 
in de gemeente Coevorden aan gewerkt wordt. Is dit in beton gegoten? Nee, er is altijd de 
mogelijkheid tot bijstellen op basis van nieuwe inzichten maar ook tot verrijken van het aantal 
partners die willen participeren om deze doelen en resultaten te behalen. 

Er is met elkaar gesproken over de borging van het akkoord. Hoe moet het na ondertekening 
verder? In gezamenlijkheid is er een trainer (regisseur) en een groep aanvoerders 
(projectleiders) samengesteld die als kerngroep gaan fungeren. Zij gaan samen met de spelers 
(partners) de uitvoering van het akkoord op zich nemen. Ze starten na de ondertekening met 
de verdere concretisering door het opstellen van een plan van aanpak per ambitie. 
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6. Regie en borging

De ambities zijn vormgegeven, de beoogde resultaten geformuleerd. Het gaat nu eigenlijk pas 
beginnen. In het proces van de totstandkoming is ook gesproken over hoe we dit met elkaar 
gaan inrichten. Hiervoor is een team ingericht onder leiding van een trainer, met verschillende 
aanvoerders en spelers. 

Kerngroep:
De kerngroep van het sport- en preventieakkoord Coevorden Gezond bestaat uit een trainer 
(regisseur) en aanvoerders (projectleiders) per ambitie. Deze kerngroep gaat, samen met 
de spelers (partners), de verdere invulling en uitvoering van het sport- en preventieakkoord 
Coevorden Gezond op zich nemen.

Trainersteam:
De regie is belegd bij Stichting Gezond Coevorden.

Ambitie “Gezond in Coevorden”

Aanvoerder: 
Youri Vendrig

Ambitie “Vitale sport- en beweeg- 
aanbieders”

Aanvoerders: Ans Hegen, 
Patrick Ridderbos en Peter Vlas

Aanvoerders: Jelly Schluter 
en Wendy van Veldhuisen

Ambitie “Sport en bewegen voor 
iedereen”

Aanvoerders: Jolien Thiele, Jan 
Jaap Boessenkool, Anke Marrit 
Vellema en Patrick Ridderbos 

Ambitie “Sport, preventie en  
onderwijs”

Aanvoerder:  
Niels van der Weerd 

Ambitie “Coevorden op de kaart”

Aanvoerders: Theo Baks,  
Richard Kok, Bert Mazee en  
Helga Abbing-Kappelle 

Ambitie “Duurzame infrastructuur 
voor sport en bewegen”

De kerngroep komt per kwartaal bij elkaar om de voortgang te bespreken en zaken vast te 
stellen.
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Rol aanvoerders:  
• De aanvoerders vertegenwoordigen de ambitie en brengen de groep spelers bijeen die zich  
 voor deze ambitie sterk willen maken. Samen met de spelersgroep bepaal je het spel op je  
 ambitie. 

• De aanvoerders kijken verder dan hun eigen belang (v/d vereniging of organisatie die   
 wordt vertegenwoordigd). 

• De aanvoerders zoeken de verbinding met bestaande spelers en mogelijk nieuwe spelers. 

• De aanvoerders vertegenwoordigen allemaal een partij, maar als aanvoerder moet je dat los  
 kunnen laten en voor ogen hebben wat iedereen inbrengt.  

• De groep van aanvoerders is verantwoordelijk voor het leggen van verbindingen tussen de  
 ambities om uiteindelijk het geheel sterker te maken.  

Plan van aanpak:
De kerngroep neemt het initiatief de uitwerking van een uitvoeringsprogramma (plan van 
aanpak) per ambitie waarin duidelijk wordt beschreven:

1. Wat er gerealiseerd wordt (activiteiten, projecten met beoogd resultaat) om doel te behalen. 
2. Wanneer dit gerealiseerd wordt (planning).
3. Wat daarvoor nodig is aan inzet van mensen en financiële middelen (partners en begroting).
4. Wie verantwoordelijk is voor wat.

De uitwerking wordt in gezamenlijkheid met de spelers (partners) opgesteld. Op basis van 
het plan van aanpak bepaalt de kerngroep hoeveel financiële ruimte per ambitie wordt 
ingeruimd. In dit proces wordt ook de versterking vanuit (bestaand of nieuw) gemeentelijke 
beleid meegenomen zodat het budget voor het sport- en preventieakkoord daar waar mogelijk 
uitgebreid kan worden en/of andere financiële stromen als bijvoorbeeld sponsoring vanuit het 
bedrijfsleven.

Financiële ruimte:
De financiële ruimte van het sport- en preventieakkoord is hieronder weergegeven. Elk plan 
van aanpak kent een begroting. In de kerngroep vindt de toekenning van budget plaats onder 
aanvoering van de trainer (regisseur).

Uitvoeringsbudget: 
Het uitvoeringsbudget voor de gemeente Coevorden is door het Rijk (ministerie van VWS) 
bepaald op basis van het aantal inwoners. De gemeente Coevorden telt ruim 35.000 inwoners.
Daarmee ontvangt de gemeente Coevorden €20.000 per jaar voor de uitvoering van de 
ambities van het opgestelde akkoord van het Rijk. 

Dit betekent dat er in 2020, 2021 en 2022 €20.000 per jaar beschikbaar is. Op basis van het 
plan van aanpak van de diverse ambities en de aanvullende financiële mogelijkheden die door 
de spelers wordt gecreëerd, wordt de financiële ruimte per ambitie bepaald.
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Sportlijn:  
Naast dit budget is er €8.200 per jaar beschikbaar om de uitdagingen die sportverenigingen en 
sportclubs kennen aan te pakken. Dit budget komt beschikbaar in de vorm van producten en 
services. Dit wordt voornamelijk ingericht via de ambitie vitale sport- en beweegaanbieders. 
De adviseur lokale sport (Ruud Schuurmans) speelt hierin een ondersteunende rol de komende 
2 jaar. 

Verenigingen hebben ook nog extra ondersteuningsmogelijkheden vanuit de sportlijn. Deze 
extra ondersteuningsmogelijkheden hebben geen invloed op het eerder genoemde budget van 
€8.200. 

Er zijn mogelijkheden om, los van de services en het uitvoeringsbudget, extra ondersteuning 
lokaal aan te bieden: 

1. Procesbegeleiding om een lokale sportraad te vormen/versterken (t/m eind 2021)
2. Procesbegeleiding op de club vanuit Centrum Veilige Sport Nederland (t/m eind 2021)
3. Begeleidingstraject Verduurzaming sportaccommodatie
4. Begeleidingstraject gezonde sportomgeving
5. Stimuleringsbudget

Voor het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden lijken de trajecten 3, 4 en 5 van 
belang te zijn. 

De richtlijn per ambitie is:
• Per jaar €2.500 en €5.000 voor procesgeld (in te zetten voor regie, monitoring en faciliteren  
 bijeenkomsten). 

• Daar waar mogelijk uitvoeringsbudget sport- en preventieakkoord aanvullen vanuit   
 bestaande programma’s, gemeentelijk beleid en sponsoring door bedrijfsleven.
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7. Monitoring en evaluatie

Natuurlijk is het goed om te evalueren of de initiatieven leiden tot maatschappelijke effecten. 
Of er kenteringen plaatsvinden als het gaat om beweegrichtlijnen, sportdeelname, vitaliteit 
aanbieders, veilig sportklimaat, motorische vaardigheid van kinderen, beweegvriendelijkheid 
van de openbare ruimte, impact van evenementen, etcetera. Maar het evalueren van het 
sport- en preventieakkoord gaat niet alleen om de cijfers, we willen vooral ook leren welke 
initiatieven wel of niet werken. 

Er moet sprake zijn van een ‘lerend en evaluerend’ sportakkoord. Waar mogelijk wordt 
aangehaakt op de monitoring vanuit het Nationaal Sportakkoord. Waar nodig worden zelf 
instrumenten opgezet om zowel kwantitatief als kwalitatief inzicht te krijgen in de resultaten 
en verbeterpunten van de gekozen aanpakken. Een overweging is om de monitoring te 
beleggen bij een derde partij of als onderdeel van de structurele monitoring van de gemeente 
Coevorden mee te nemen. Het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden hanteert de 
volgende uitgangspunten: 

• Effectmeting op cijferniveau vindt plaats via bestaande beschikbare instrumenten    
 (gemeente Coevorden, GGD Drenthe, Trendbureau etc.) 

• De procesevaluatie richt zich op de samenwerking, betrokkenheid partners en de opbrengst  
 op output niveau. 

• De monitoring is gericht op het zich houden op de voortgang en op de gewenste resultaten. 

• Er wordt gewerkt met onderstaand evaluatiemodel.

Input

Ingezette middelen:
• Geld
• Personeel
• Materieel

Throughput

Procesevaluatie:
• Hoe en met wie 
 zijn de doelen  
 bereikt?

Output

Doelmatigheid:
• Welke prestaties  
 zijn bereikt?

Outcome

Doeltreffendheid:
• Welke  
 maatschappelijke  
 effecten/uitkomsten 
 zijn behaald?

Figuur 3: input, throughput, output en outcome



27

Bijlage 1: Partners

Korfbalvereniging SDO
Ambitie: Gezond in Coevorden 
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs
 
SDO is de korfbalvereniging uit Schoonoord. Er wordt korfbal gespeeld op 
sportveld Schoonoord bij het eigen clubhuis. De zaalwedstrijden worden aan 
de overkant van de straat gespeeld in sporthal Schoonoord. De vereniging is 
een zondagvereniging.
 
Korfbalvereniging SDO draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: korfballessen op school, rookvrij en  
 gezonde kantine bij eigen sportvereniging.
• Inzet van ons netwerk. 
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: participatie binnen het JOGG-initiatief in  
 Schoonoord.

GGD Drenthe
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 

GGD Drenthe is een gezondheidsdienst op basis van een 
gemeenschappelijke regeling tussen de 12 Drentse gemeenten.

GGD Drenthe draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van gezondheidsbevordering en   
 monitoring.
• Inzet van ons netwerk.

Jeu de Boules Vereniging Coevorden (JBV)
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

JBV draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Inzet van ons netwerk.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: jeu de boules   
 of petanque d.m.v. toernooien en clinics.
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: Eigen clubhuis; 20 buitenbanen.
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Gemeente Coevorden
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 
Ambitie: Coevorden op de kaart 

Gemeente Coevorden draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied lopende initiatieven, activiteiten in de   
 gemeente Coevorden.
• Inzet van ons netwerk
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: Stimuleringsprogramma Gezond in  
 Coevorden. 
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: meedenken met de partners in het   
 akkoord.
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van het sociale domein
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: Doe-Mee-Pas en de beweegkaart.
• Het leveren van een financiële bijdrage; het totale plaatje aan investeringen op het gebied  
 van sport, preventie en onderwijs. 
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: totaalproduct in de vorm van visie  
 op leefstijl en bewegen met bijbehorende uitvoeringsplan. Waar onder andere aandacht is  
 voor de inzet van het programma JOGG en inzet van buurtsportcoaches
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van vergunningen en verbinding met   
 organisatoren.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: beleidsagenda vrijetijdeconomie   
 met aandacht voor o.a. evenementen en promotie en een aanjaagfonds, ook voor    
 sportevenementen. 

Brede school SOM
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 

De brede school SOM is voor en van de wijken Poppenhare en 
Lootuinen. Samen met de bewoners, scholen, verenigingen en organisaties ontwikkelt de 
brede school activiteiten en initiatieven die bijdragen aan het veilig en gezond opvoeden en 
opgroeien van kinderen op de brede school en in de wijk. Wijkbewoners worden betrokken bij 
de brede school en daardoor doen zij actief en positief mee in hun eigen woonomgeving.

Brede school SOM draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise, ervaring, meedenken en ontwikkelen.
• Inzet van ons netwerk.
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Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC)
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 

MWC is een organisatie voor opbouwwerk en maatschappelijk werk.  
MWC helpt inwoners van de gemeente Coevorden (weer) in hun kracht te 
komen en motiveert ze om mee te doen!

MWC draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van welzijn: (Maatschappelijk werk/  
 opbouwwerk/jongerenwerk/buurtsportcoach).
• Inzet van ons netwerk.
• MWC kan indien gewenst de buurtsportcoaches leveren. 
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: jongerenwerk, maatschappelijk   
 werk en opbouwwerk.
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van ondersteuning sportverenigingen.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: organiseren en ondersteunen van  
 sportevenementen. 

VNN
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen 
ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van 
alcohol, drugs, tabak, gokken of bijvoorbeeld gamen. VNN wil hen een 
perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met 
een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer 
kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen.  
Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Dat doet  
VNN door het aanbieden van veel verschillende diensten.

VNN draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise over middelen, o.a. alcohol, drugs, en rookverslaving.  
 Deskundigheid in preventie en behandeling van problematisch gebruik en verslavingen. 
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk het bieden van scholing van   
 verslavingskunde aan alle partijen die willen werken aan preventie en het voorkomen van  
 middelen afhankelijkheid. 
• Inzet van ons netwerk.
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van advies rookvrije generatie in het   
 kader van de gezonde kantine en verantwoord alcohol schenken.  
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Sportservice Groep
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieder 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 

Sportservice Groep is een onafhankelijke stichting die partijen 
verbindt op het gebied van sport, gezondheid en welzijn. Met een actieve en sportieve 
leefstijl wil Sportservice Groep de gezondheid en vitaliteit vergroten, zodat zij langer en beter 
participeert in de maatschappij. Vitaler door bewegen met sport en bewegen als middel. 

Sportservice groep draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van leefstijlcoaching,     
 bewegingsonderwijs/BSO, opleiding en begeleiden van sportkader, stagiaires sport en   
 bewegen.  
• Inzet van ons netwerk
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: leefstijlcoach, vakdocent gym/  
 sporttrainer, pedagogisch medewerker sport BSO, organisatie sportevents/clinics.
• Sportservice Groep kan indien gewenst buurtsportcoaches leveren inclusief werkgeverschap  
 en de benodigde cofinanciering. 
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van besturen sportverenigingen,   
 multifunctioneel gebruik sportaccommodaties, opleiding en begeleiden van sportkader,   
 stagiaires sport en bewegen.  
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: clubkader coach, trainers,    
 organisatie sportevents/clinics, vakdocent gym, sport BSO, leefstijlcoach, pedagogisch   
 medewerker sport BSO. 

Sport Initiatief Sleen (SIS) 
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

SIS staat voor stichting Sport Initiatief Sleen. Wat we willen: lekker in de 
buurt sporten in een gemoedelijke sfeer. SIS is opgericht in 2014, we zijn 
al een paar jaar actief. We weten het allemaal: bewegen en sport is goed 
voor lichaam en geest. Als je dat kunt doen in een informele sfeer, doen  
we het toch helemaal goed?

SIS groep draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van organisatie, kennis en ervaring
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: circa 30 groepslessen per week, van  
 beginnend tot gevorderd gericht op:
 - begeleiden we mensen met een BMI boven de 30 
 - bedrijfsfitness 
 - trainingen voor verenigingen 
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TTV ‘De Roppers’ Dalerpeel 
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Coevorden op de kaart 

Touwtrek vereniging De Roppers is gevestigd in Dalerpeel en is al vanaf 1979 actief in 
teamverband. Het bezit een eigen trainingscomplex en clubhuis op het terrein aan de 
Nassaustraat te Dalerpeel. Tevens de thuislocatie voor de wedstrijden welke worden gehouden 
in competitieverband en middels toernooien. Een club met historie en liefde voor de touwtrek 
sport. 

TTV ‘De Roppers’ draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Inzet van ons netwerk. Nederlandse Touwtrek Bond, Tug of War International Federation,   
 Touwtrek organisatie Drenthe. 
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: Clinics.

Belle Health* 
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 

Belle Health zet zich in als vitaliteitscoach om iedereen de beste versie van 
zichzelf te laten worden, door uit te gaan van positieve gezondheid. Dit ook 
in samenwerking met partijen zoals Prugelproat, in een groter netwerk met 
HANNN en tevens als professional en programmamedewerker bij Voel je 
goed!  

* vitaliteitscoach, gewichtsconsulent, NLP, sportvoeding, seniorensportbegeleider, 
beweegdeskundige diabetes, beweegdeskundige obesitas en overgewicht, cursusbegeleider 
pijn, VJG

Belle health draagt bij in het sport- en preventieakkoord door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise. 
• Inzet van ons netwerk.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: Voel je goed (laaggeletterdheid/  
 verstandelijke beperking), sportvoeding (sporter/kantine), 1000 dagen/goede start gezonde  
 voeding voor zwanger en tijdens zwangerschap, gezonde huiskamer (HANNN), supermarkt  
 rondleiding/etiket lezen/ gezonde keus in supermarkt, kookworkshops kinderen- bv   
 superchef, andere workshops voor diverse doelgroepen, persoonlijke vitaliteitstrajecten, en  
 ook binnen bedrijven als positief@work.
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: Het in contact brengen en motiveren van  
 de doelgroep maar ook in de gezonde huiskamer ambiëren we deze ambitie.
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Diëtistenpraktijk van Asselt
Ambitie: Gezond in Coevorden 

Bij van Asselt kan men terecht met vele voeding- en dieetvragen. Dit kan op advies van 
een behandelend arts/specialist of op eigen initiatief voor bijvoorbeeld begeleiding bij het 
verbeteren van eetgewoonten en voedingspatroon. Naast individuele begeleiding verzorgt van 
Asselt ook groepsbegeleiding. Voor bedrijven, scholen, verenigingen kunnen voorlichtingen 
verzorgt worden. Van Asselt opereert op vele locaties waaronder in Coevorden en Dalen.

Diëtistenpraktijk van Asselt draagt bij in het sport- en preventieakkoord door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van voeding.
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: voorlichtingen en activiteiten.

Fysiotherapie en Training Coevorden 
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 

Fysiotherapie en Training Coevorden is een fysiotherapiepraktijk in Coevorden aan de 
Eendrachtstraat 8. Er werken 9 fysiotherapeuten met verschillende specialisaties: o.a. 
kinderfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, oncologiefysiotherapie, arbeidsfysiotherapie, 
bekkenfysiotherapie en schouderfysiotherapie. We hebben via de gemeente Coevorden al 
contacten voor de doelgroepen DM (Diabetes) en COPD, tevens voor de Nationale Diabetes 
Challenge en Nationale COPD Challenge. Verder zijn er groepstrainingen voor kinderen met 
overgewicht (Hitkids) en Fitkids (een fitness- en oefenprogramma dat speciaal ontwikkeld is 
voor kinderen (6-18 jaar) met ene chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening). 
Er zijn korte lijnen met kinderartsen en jeugdzorgartsen. Ook zijn er groepstrainingen voor 
ouderen (medische fitness) en voor oncologie patiënten (Oncofit). 

Fysiotherapie en training Coevorden draagt in het sport- en preventieakkoord bij  
door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van gezond bewegen (o.a. ook voor     
 specifieke doelgroepen: kinderen, ouderen, oncologie, COPD en DM).
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: Oncofit, Beweegprogramma’s DM   
 en COPD, Diabetes Challenge en COPD Challenge.

Loopgroep Codac
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Coevorden op de kaart 

Al ruim 30 jaar is loopgroep Codac dé loopgroep in Coevorden en Dalen 
voor recreanten en recreatieve wedstrijdlopers. Sinds 2019 kun je bij 
Codac ook wandelen onder begeleiding van een wandelcoach. Een loopgroep waar loopplezier 
voorop staat.

Loopgroep Codac draagt bij in het sport- en preventieakkoord door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van hardlopen
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: organiseren van hardloop- en   
 wandeltrainingen onder begeleiding van gediplomeerde trainers.  
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Sleen4Life
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Coevorden op de kaart 

Als team zet Sleen4Life zich in om met een team lopers, fietsers en 
begeleiding, samen ongeveer 25 personen, de Roparun van Bremen 
naar Rotterdam met Pinksteren te lopen. Een afstand van ruim 580 km. Sleen4life organiseert 
rondom de Roparun al meerdere jaren voor de lagere school jeugd een min Roparun. 
Daarnaast worden er tijdens de doorkomst van de Roparun in Sleen meerdere sportieve en 
muzikale activiteiten voor jong en oud. Het is een feest voor en door de Sleners en supporters. 
Het doel van de Roparun is om geld in te zamelen voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten. 
Het motto “leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer toegevoegd kunnen 
worden aan het leven” zegt genoeg over de doelstelling. Sleen4life heeft sinds de oprichting 
ruim € 60.000,00 ingezameld en overgedragen aan de Stichting Roparun. 

Sleen4Life draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: Deelname aan de Roparun   
 (estafetteloop van Bremen naar Rotterdam van 580 km) met een team vanuit de gemeente  
 Coevorden. De organisatie van een feest en sportieve activiteiten tijdens de doorkomst van  
 de Roparun in Sleen. Er worden sportieve en muzikale activiteiten georganiseerd voor jong  
 en oud.

Korfbalvereniging Korvesta
Ambitie: Gezond in Coevorden
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

Korvesta is de korfbalvereniging uit Coevorden. Er wordt korfbal 
gespeeld op het sportpark “De Pampert”.  Korvesta beschikt over 
een geprivatiseerde clubaccommodatie. De wedstrijden tijdens de 
zaalcompetitie worden gespeeld in sporthal “De Swanenburg” op hetzelfde  
sportcomplex. De jeugd van Korvesta speelt op zaterdag, en de senioren op de zondag. 

Korfbalvereniging Korvesta draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op: 
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: Korfbal Fit (korfbalvorm voor   
 leden die geen competitie willen spelen, maar op een recreatieve manier willen sporten).   
 Korfballessen op school, Rookvrij en gezonde kantine bij eigen sportvereniging. 
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: 
 - Korfballessen op de scholen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.
 - Korfbal clinics aanbieden op de diverse sportdagen van de scholen.
 - Het jaarlijks organiseren van een schoolkorfbaltoernooi voor de scholen uit de “oude” kern  
 van Coevorden.
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HZV-Vivendi 
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 

HVZ-Vivendi is een trotse en gezonde handbalvereniging voor 
Oosterhesselen en directe omgeving waar de maatschappelijke functie centraal staat en waar 
plezier leidend is, met respect voor iedereen.
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de sport met balans 
tussen prestatie en recreatie. Tevens tracht de vereniging invulling te geven aan de sociaal- 
maatschappelijke functie die een sportvereniging in haar ogen heeft. Het gaat dan, naast het 
beoefenen van de sport, om: 
- het bevorderen van bewegen en een gezonde levensstijl, 
- het promoten van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling voor jongeren, 
- het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud, leden en niet-leden, 
- het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect  
  en verantwoordelijkheid dragen. 

HZV Vivendi draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Inzet van ons netwerk (NHV, E&O, SVBO, Exito, DOS, HVC, Hurry-Up, HV Actief, HVE 2000).
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: clinic.

VV Sleen
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs

VV Sleen is een actieve voetbalvereniging in Zuidoost-Drenthe en  
bestaat uit een zondag(senioren) en een jeugdafdeling(zaterdag). 

VV Sleen draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Inzet van ons netwerk (KNVB, DC, FC Emmen).
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: voetbalactiviteiten.
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van de voetbalsport. 
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: de accommodatie beschikbaar stellen voor  
 allerlei activiteiten.  

VV Sweel
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

VV Sweel is een voetbalvereniging die haar activiteiten aanbiedt op  
sportpark ’t Alterbarg.

VV Sweel draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Inzet van ons netwerk. 
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: voetbalactiviteiten, gezonde   
 kantine, rookvrij sportpark.
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TV Sleen
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 

Tennisvereniging Sleen bestaat vanaf 1981 en is daarmee één van de 
jongste tennisverenigingen in Drenthe. Met rond de 150 leden is de 
tennisvereniging een bloeiende vereniging die niet meer weg te denken is uit Sleen en de 
omliggende dorpen! Tennisvereniging Sleen heeft een tenniscomplex in Sleen, dat bestaat uit 
een viertal gravelbanen, een oefenbaan en een clubhuis.

TV Sleen draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: tennisactiviteiten op het    
 tenniscomplex in Sleen.

GV Sleen
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral 
de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee 
kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend. Op dit moment 
bieden wij diverse sporten aan in sporthal Broekveld voor jong en oud.  
Wie wil nu niet dicht bij huis sporten. 

GV Sleen draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:  
• Inzet van ons netwerk.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: gymlessen.

Tennis Vereniging Sleen

N.K.V.V. Dalerpeel
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

N.K.V.V. is een voetbalvereniging opgericht op 12 mei 1948 en bestaat 
uit een zaterdagafdeling voor zowel de senioren als jeugdteams 
(jeugdsamenwerkingsverband met voetbalvereniging Protos).

N.K.V.V. draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:   
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: Aanbieden voetbalactiviteiten   
 (indien gewenst / van toepassing hulp bij aanvragen Doe-Mee-Pas). 
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: Aanbieden van     
 breedtesportactiviteiten in samenwerking met sport en onderwijs (onder andere; outdoor  
 fitness terrein en aanbieden voetbalactiviteiten; mogelijkheden nader te bepalen).
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Rabobank Emmen- Coevorden 
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 

Actief in uw omgeving, samen met onze leden en klanten.  
Dat is de Rabobank. 

Rabobank Emmen-Coevorden draagt in het sport- en preventieakkoord bij  
door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied verengingen.
• Inzet van ons netwerk.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: Modern bestuur, moderne    
 vereniging  en geld genereren door sponsoring en Crowdfunding. Dit in samenwerking   
 met het NOC*NSF. Voorwaarde: De vereniging of stichting moet wel klant zijn van   
 Rabobank Emmen-Coevorden.

KSC Schoonoord
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

Voetbalvereniging KSC uit Schoonoord, een amateurvoetbalvereniging 
waarbij de senioren op zondag voetballen en de jeugd en dames(senioren) 
op vrijdag en zaterdag. Tevens hebben wij een zaalafdeling(senioren) 
deze werken hun wedstrijden op maandagavond af in de sporthal naast 
het sportveld.

KSC Schoonoord draagt bij in het sport- en preventieakkoord door de inzet op:  
• Inzet van ons netwerk.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: voetbalactiviteiten en andere   
 verenigingsactiviteiten (bingo’s, playbackshows etc.).
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: Participatie binnen het JOGG initiatief in  
 Schoonoord.
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: Participatie aan FC Emmen Street league  
 waarbij kinderen ‘met een rugzakje’ kunnen deelnemen aan teamsport en kennis kunnen   
 maken met de vereniging.
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SVS Steenwijksmoer
Ambitie: vitale sport- en beweegaanbieders 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 

De Sportvereniging Steenwijksmoer (SVS) is opgericht op 15 februari 
1966. De SVS is een algemene sportvereniging en is toegankelijk voor 
iedereen in Steenwijksmoer en daarbuiten. Er heerst een informele 
gezellige sfeer. De visie is dat iedereen mee kan bewegen/sporten bij de vereniging. Er worden 
nu vaste lessen als gym, work-out, hardlopen en volleybal gegeven. De lessen worden gegeven 
in dorpshuis ‘de Schalm’ te Steenwijksmoer.

SVS Steenwijksmoer draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: sport- en beweegaanbod in gym,   
 work-out, hardlopen, bootcamp en volleybal in dorpshuis ‘de Schalm’. 
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COA
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

Azc Zweeloo is sinds 1996 in gebruik als 
asielzoekerscentrum. Het azc heeft de naam van  
het dorp Zweeloo, maar ligt dicht bij het dorp Aalden.  
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang 
van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst.

COA draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van bewoners met achtergrond op gebied  
 van sport e.d. (vrijwilligersparticipatie).
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: faciliteiten op locatie (sporthal/sportveld  
 AZC Zweeloo). 

Stichting de Swaneburg/Drostenhal 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Duurzame infrastructuur voor sporten en bewegen

Stichting de Swaneburg exploiteert zwembad de Swaneburg en de Drostenhal in Coevorden.

Stichting de Swaneburg draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van zwemmen en sporten.
• Inzet van ons netwerk.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: schoolzwemmen (terug op alle   
 scholen).
• Een bijdrage in de vorm van middelen: accommodaties en geschoolde teamleden.

Stichting Avond4daagse Coevorden
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 
Ambitie: Coevorden op de kaart 

De stichting avond4daagse Coevorden organiseert jaarlijkse de 
wandelvierdaagse in de gemeente Coevorden.

Stichting avond4daagse draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van wandelen. 
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: avondvierdaagse Coevorden. 
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: gezonde traktatie.
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: ervaringen uitwisselen, meedenken en   
 elkaar versterken.
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Gymvereniging Dalen 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

Gymvereniging Dalen draagt in het sport- en preventieakkoord bij door 
de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van sport en   
bewegen en het organiseren van evenementen.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk:    
geven van diverse sportlessen, streetdance lessen en natuurlijk   
gymlessen.

Naoberschap United & FC Emmen
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

Het organiseren van maatschappelijke projecten waar je
je medemens mee helpt, waarmee je eenzame mensen laten 
glimlachen en die getuigen van zorg en aandacht, dat is waar 
Stichting Naoberschap United voor staat.

Naoberschap United en FC Emmen dragen in het sport- en preventieakkoord bij door  
de inzet op:
• Inzet van ons netwerk.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: projecten wat we via FC Emmen   
 kunnen aanbieden (Street league clinics).

Stichting Omnibaan Dalen 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen
Ambitie: Coevorden op de kaart 

Stichting Omnibaan Dalen draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van organiseren en coördineren van   
 clinics en evenementen op het sportpark ’t Grootveld. 
• Inzet van ons netwerk en kennis betreft het organiseren van evenementen op sportpark  
 ’t Grootveld.

VV Raptim  
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen
Ambitie: Duurzame infrastructuur voor sporten en bewegen  

VV Raptim is een voetbalvereniging opgericht op 15 maart 1932. Onze 
voetbalvelden en kantine liggen op sportpark Klinkenvlier. Wij hebben zo’n 700 
leden en zeker 350 actieve en trotse vrijwilligers. Plezier, respect en prestatie 
staan bij ons voorop!

VV Raptim draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise te leveren (mensen) op het gebied van    
 bewegingsactiviteiten en –onderwijs in het algemeen en voetbal specifiek.
• Inzet van ons netwerk.
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Stuurgroep buitenschoolse clinics 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

De stuurgroep buitenschoolse clinics zet zich in voor het 
organiseren van sport- en beweegclinics. Dit initiatief komt vanuit 7 
sportverenigingen die actief zijn op het sportpark ‘t Grootveld in Dalen. 
Doel is stimuleren van bewegen onder basisschooljeugd. 
De stuurgroep bestaat uit vrijwilligers.

De stuurgroep buitenschoolse clinics draagt in het sport- en 
preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: clinics.

IJsclub Hou Streek Coevorden 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen

Hou Streek is de schaatsvereniging in Coevorden.

Ijsclub Hou Streek draagt bij in het sport- en preventieakkoord 
door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van schaatsen en skeeleren.
• Inzet van ons netwerk.
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: schaatssport in de winter, skeeleren  
 in de zomer.

HV Exito
Ambitie: Vitale sport en beweegaanbieders 
Ambitie: Sporten en bewegen voor iedereen 

Exito is een relatief kleine handbalvereniging uit Noord-Sleen (Drenthe) 
waar plezier voorop staat! Exito heeft ongeveer 100 leden en speelt met  
10 teams in de competitie.

HV Exito draagt bij in het sport- en preventieakkoord door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise (inzet van mensen) op het gebied van trainers.
• Inzet van ons netwerk.

RKBS Willibrordusschool 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs     

RKBS Willibrordusschool is vriendelijk, kleurrijk, vormend, origineel, 
deskundig en veilig en heeft veel aandacht voor de individuele leerling. 
 De school is aangesloten bij stichting Catent.

RKBS Willibrordusschool draagt in het sport- en preventieakkoord bij door 
de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied onderwijs + bewegen en leren in de klas  
 en op het schoolplein + vakleerkracht(en) bewegingsonderwijs is/zijn op school aanwezig.
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Fiers
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs  

Fiers is de overkoepelende vereniging voor 9 Protestants 
Christelijke scholen in de Gemeente Coevorden. Deze 9 scholen 
hebben hun krachten en middelen gebundeld om te kunnen 
excelleren. Fiers is afgeleid van het Engelse Force: kracht. Wij staan samen als vereniging 
krachtig in de samenleving. Ook staat Fiers voor het Drentse fier, wat trots betekent. Want 
trots zijn we op al onze leerlingen.

Fiers draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van onderwijs. 
• Inzet van ons netwerk aan scholen en leerlingen.
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: inspiratiebron voor andere op het gebied  
 van de gezonde school.

Grachtenloop Coevorden
Ambitie: Coevorden op de kaart 

Elk jaar organiseert de Loopgroep Codac in samenwerking met de 
Rotary Coevorden de Coevorder Grachtenloop. In de loop der jaren 
is het evenement uitgegroeid tot een prachtig wandel- en recreatief 
hardloopevenement voor jong en oud door het centrum en langs de 
gracht van het mooie vestingstadje Coevorden.

Grachtenloop Coevorden draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van organiseren van evenementen en   
 delen van draaiboeken etc. 
• Inzet van ons netwerk.

Stichting doorkomst Roparun Coevorden
Ambitie: Coevorden op de kaart    

De Roparun is een estafetteloop van meer dan  
500 kilometer van Parijs, Bremen en Almelo naar Rotterdam 
waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op 
te halen voor de palliatieve zorg. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt 
overigens ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen 
dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Stichting doorkomst Roparun gemeente Coevorden draagt met zijn 3 doorkomstplaatsen 
(Coevorden, Dalen en Sleen) in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Kennis en expertise te leveren op het gebied van promotie/netwerk.
• Inzet van ons netwerk.
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: participeren in dit initiatief.
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Gelpenberg 
Ambitie: Coevorden op de kaart   

Drentse Golfclub de Gelpenberg is een Nederlandse golfclub in Aalden in 
Drenthe. DGC “De Gelpenberg” werd opgericht in 1970 en is daarmee de 
oudste golfclub in Drenthe. De golfbaan is in 1971 geopend door Prins Claus. 
De baan heeft 18 holes en is aangelegd in een omgeving die bestaat uit bos 
en heide.

Gelpenberg draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise te leveren (mensen) op het gebied van    
 evenementorganisatie.
• Inzet van ons netwerk.

Loopgroep Coevorden
Ambitie: Duurzame infrastructuur voor sporten en bewegen 

De doelstelling van onze vereniging is om samen te gaan sporten, ieder 
op zijn of haar eigen niveau onder begeleiding van professionele door de 
Atletiekunie opgeleide trainers. Plezier in het sporten staat daarbij voorop! 

Loopgroep Coevorden draagt in het sport- en preventieakkoord bij door  
de inzet op:
• Het leveren van kennis en expertise op het gebied van sporten (specifiek hardlopen en   
 atletiek) en benutten van openbare ruimten voor sportdoeleinden.
• Beschikbaar stellen van tijd en mensen om activiteiten uit te voeren.
• Inzet van ons netwerk

Adviesraad Sociaal Domein
Ambitie: Duurzame infrastructuur voor sporten en bewegen     

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over drie wetten (WMO, Jeugdhulp 
en participatiewet), die door de gemeente uitgevoerd worden. Drie belangrijke wetten die er 
voor moeten zorgen dat kwetsbare kinderen en burgers toch volwaardig aan de samenleving 
kunnen meedoen. Drie wetten ook waar de gemeente een grote beleids- en regelvrijheid heeft.

ASD Raad draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Inzet van ons netwerk.

Platform gehandicaptenbeleid Coevorden 
Ambitie: Duurzame infrastructuur voor sporten en bewegen     

Het Platform Gehandicaptenbeleid wil mensen met een beperking en/of een chronische ziekte 
mee laten doen in de samenleving. Het Platform Gehandicaptenbeleid: is een overlegpartner 
en trefpunt voor de overheid en de samenleving, geeft voorlichting en informatie, bevordert 
het maken van een algeheel gemeentelijk gehandicaptenbeleid, brengt knelpunten in beleid en 
samenleving in kaart, maakt voorstellen om zaken te verbeteren

Platform gehandicaptenbeleid Coevorden draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de 
inzet op:
• Inzet van ons netwerk.
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Buurt en speeltuinvereniging de Poppe 
Ambitie: Duurzame infrastructuur voor sporten en bewegen 

BSV de Poppe draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: Playground Poppenhare met   
 begeleide sportactiviteiten.
• Een bijdrage in de vorm van middelen, namelijk: Krajicek playgroud en speeltuin in   
 Poppenhare.

Halt
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 

Sporten is leuk en het levert prachtige momenten op. Soms 
slaan de mooie emoties die bij sport horen echter om in 
ongewenst en zelfs grensoverschrijdend gedrag. Sporters zijn 
agressief, ouders langs het veld zijn te fanatiek en scheidsrechters worden belaagd. In de 
praktijk blijkt het lastig voor een sportvereniging om in te grijpen. Hoe zorg je voor een sociale 
en veilige sportomgeving? En hoe kan Halt trainers, coaches, bestuurders, jeugdspelers en 
ouders hierin ondersteunen?

Halt draagt in het sport- en preventieakkoord bij door het leveren van kennis en expertise op 
het gebied van sport & veiligheid:

• Presentatie 
 - Gedrag, respect en sportiviteit 
 Een interactieve presentatie door een ervaren Halt-medewerker met als doel de    
 onderwerpen gedrag, sportiviteit en respect actueel en bespreekbaar maken. Uiteraard kan  
 de presentatie ook gegeven worden in samenwerking met iemand van een sportvereniging.

• Interventies
 - Controle is winnen 
 Een interventie specifiek gericht op groepen die grensoverschrijdend gedrag laten zien.

 - Herstel- en bemiddeling 
 Na een incident worden slachtoffer(s), dader(s) en soms hun sociale netwerk (team, coach)  
 bij elkaar gebracht. Zij wisselen gedachten en gevoelens uit over wat er gebeurd is onder  
 begeleiding van een Halt-medewerker als neutraal persoon.

 - Training Sport en Gedrag I & II
 Deze trainingen worden ingezet als tuchtmaatregel vanuit de KNVB bij een uitsluiting van  
 wedstijden, maar kan ook preventief worden ingezet door sportverenigingen.
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Coevorder Tennis Club
Ambitie: Vitale sport- en beweegaanbieders 

CTC is een tennisvereniging die haar activiteiten aanbiedt op sportpark  
De Pampert.

CTC draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
• Inzet van ons netwerk. 
• Het leveren van een concreet product/dienst, namelijk: tennisactiviteiten.

Burgemeester Wessels Boerschool 
Ambitie: Preventie, sport en onderwijs 

De BWB school is openbaar en staat in het Drentse dorp 
Dalen. Dalen maakt deel uit van de gemeente Coevorden.  
Het is de enige school in Dalen. Er gaan ongeveer  
300 kinderen naar de school. Zij zijn verdeeld over 12 groepen 
en worden begeleid door een enthousiast team van ongeveer 25 onderwijsgevenden en 
onderwijsondersteuners.

De BWB-schoolt draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op:
•  Inzet van ons Netwerk. 
•  Participeren in projecten.  

Turnvereniging Coevorden 
Ambitie: Gezond in Coevorden 
Ambitie: Vitale sport en beweegaanbieders 
Ambitie: Sport en bewegen voor iedereen 
Ambitie: Sport, preventie en onderwijs 
Ambitie: Coevorden op de kaart 

TVC draagt in het sport- en preventieakkoord bij door de inzet op: 
•  Inzet van ons netwerk
•  Concreet product, namelijk: even van lessen; Turnen, gymnastiek, springen, workout,   
    steps, freerunning, show- en streetdance, afnemen van Nijntje-diploma’s bij kleuters. 
•  Kennis en expertise te leveren (mensen) op het gebied van organiseren wedstrijden met   
 betrekking tot turnen en springen.
•  Organiseren van regionale, provinciale en landelijke wedstrijden Turnen en Springen,   
   daarnaast ook geven van Demo’s. 
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Mediapartner
wijZijn.tv 

Ten behoeve van de communicatie van het sport- en 
preventieakkoord Coevorden heeft wijZijn.tv zich gemeld als 
mediapartner om alle zes ambities goed over het voetlicht te 
brengen van de inwoners en daarbuiten.

• wijZijn.tv kan als dienst in vrijwel alle ambities publicitaire   
 ondersteuning geven.
• wijZijn.tv is een video-dienst binnen de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Twenterand. 
• wijZijn.tv is een stichting zonder winstoogmerk en werken uitsluitend met vrijwilligers. 
• wijZijn.tv is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met de aantekening  
 “Cultureel”. 
• wijZijn.tv kan men beschouwen als een soort lokale omroep maar dan voor video-on-  
 demand (VoD) via sociale media, televisie en andere kanalen.
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Bijlage 2: Trends en ontwikkelingen
in de sport

Aan sport en bewegen wordt een steeds belangrijkere maatschappelijke rol toegekend. Niet 
alleen landelijk, maar ook regionaal en lokaal. De landelijke ‘sport toekomstverkenning’ heeft 
ons laten zien wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn om rekening mee te houden.4  
Deze verkenning laat zien dat het verwachte toekomstbeeld niet altijd het toekomstbeeld 
is dat wij wensen. Het Nationaal Sportakkoord roept dan ook op tot actie door gemeenten, 
onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en de sportorganisaties zelf. De beleidsmatige 
trend dat complexe opgaven zoals bewegingsarmoede, sociale uitsluiting en wangedrag alleen 
opgelost kunnen worden door oplossingen te ‘co-creëren’ heeft geleid tot een aanpak als die 
van het lokale sportakkoord.

De maatschappelijke waarde van sport is evident. Vandaag de dag neemt sport en 
bewegen een centrale plaats in binnen onze samenleving. Sport en bewegen is in haar 
diversiteit aan verschijningsvormen nog steeds een groeiende sector waarvan de waarde 
vanuit domeinen als sociaal/maatschappelijk, gezondheid en economisch steeds meer wordt 
onderkent. Onderzoek laat steeds weer zien dat sport de potentie heeft bij te dragen aan tal 
van maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, integratie, sociale cohesie, lokale trots en het 
tegengaan van overgewicht.5  Sport is echter niet een wondermiddel dat zomaar allerlei grote  
maatschappelijke vraagstukken laat verdwijnen. Hoe de potentiële bijdrage van sport optimaal 
benut kan worden is een blijvende zoektocht. Duidelijk is dat investeren in een bloeiende 
sport, bijdraagt aan een vitale samenleving.

De sportparticipatie in Nederland is stabiel. Hoewel de sportparticipatie stabiel is of 
zelfs nog licht stijgt, blijven bepaalde groepen nog steeds achter. Zo neemt het percentage 
Nederlanders dat wekelijks of vaker sport vanaf 12 jaar af met de leeftijd. In 2016 was 
het percentage 12-18 jarige jongens (74%) en meisjes (68%) dat wekelijks of vaker sport 
bijna twee keer zo hoog als mannen (38%) en vrouwen (36%) van 65 jaar en ouder. Ook 
laagopgeleiden, mensen met een lagere sociaal economische status en mensen met een 
fysieke of verstandelijke beperking sporten relatief minder.6 Ook mensen met overgewicht en 
mensen met een migratie-achtergrond sporten minder. Sport heeft een grote uitdaging als het 
gaat om inclusief en toegankelijk te zijn voor alle Nederlanders.

4) https://www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning 
5) Sociaal Cultureel Planbureau/Mulier Instituut (2018). Rapportage sport 2018. Den Haag: SCP. 
6) Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2014-2018
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Figuur 4: Het aandeel wekelijkse sporters naar leeftijd 2001-2018 7

7) Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2014-2018

Figuur 5: Het aandeel wekelijkse sporters naar leeftijd 2001-2018 
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Figuur 6: Het aandeel wekelijkse sporters naar opleidingsniveau 2001-2018

8) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/20/peilingsonderzoek-
bewegingsonderwijs-2016-2017 

Kinderen bewegen minder en zijn minder beweegvaardig. Er zijn tal van aanwijzingen 
dat kinderen beduidend minder fit, motorisch minder vaardig en zwaarder zijn dan zo’n 30 jaar 
geleden.8  Het percentage Nederlanders dat voldoende beweegt verschilt per leeftijdsgroep. In 
2017 voldeden kinderen (4 t/m 11 jaar) het vaakst aan de Beweegrichtlijnen (56%), gevolgd 
door 18 t/m 64-jarigen (50%). Voor ouderen (65-plussers) was dit 37%. Als wordt ingezoomd 
op mensen met een lichamelijke beperking plus een chronische aandoening dan gaat het 
slechts om 16%. Jongeren (12 t/m 17 jaar) voldeden het minst vaak aan de Beweegrichtlijnen 
(31%). Jongeren en jongvolwassenen zijn tevens kampioen zitten met een gemiddelde van 
10,4 uur per dag. 

Anders georganiseerde sport in opkomst. Nederland is traditioneel een echt 
verenigingsland. Het voor-en-door-leden principe heeft gezorgd voor een robuuste structuur 
die wekelijks ruim vier miljoen mensen aan sport doet deelnemen. De opkomst van anders 
georganiseerde sporten, zoals commerciële sport, zelfgeorganiseerde sport, individueel 
sporten in de openbare ruimte hebben nauwelijks invloed gehad op de ledenaantallen van de 
sportverenigingen. In de levensloop van de sporter nemen deze andere sportvormen echter 
een steeds belangrijkere positie in. Mensen aan het sporten en bewegen krijgen en houden is 
inspelen op deze verschillende mogelijkheden die er voorhanden zijn. Waar sportverenigingen 
traditioneel vaak kampen met vraagstukken als ledenaantallen, tekort aan vrijwilligers of 
financiële vraagstukken, daar hebben ook andere sportvormen hun vraagstukken waar nog 
geen sluitend antwoord op gevonden is. Denk bijvoorbeeld aan het blijvend volhouden van het 
sporten op langere termijn.
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9) Sociaal Cultureel Planbureau/Mulier Instituut (2018). Rapportage sport 2018. Den Haag: SCP.
10) https://www.allesoversport.nl/artikel/de-beweegvriendelijke-omgevingswet-een-overzicht/ 
11) Hover, P., Straatmeijer, J. & Breedveld, K. (2014). Sportevenementen in Nederland – over 
sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Nieuwegein: Arko Sports Media. 

Er wordt steeds meer gesport en bewogen in de openbare ruimte. Het percentage 
mensen dat sport en beweegt in de openbare ruimte neemt sterk toe. Wielrennen, hardlopen 
en wandelen worden weliswaar ook in georganiseerd sportverband beoefend, maar veelal 
zijn het zelfgeorganiseerde groepjes of individuele sporters die deze activiteiten ontplooien. 
Daarnaast zijn ook fitness gerelateerde activiteiten in de buitenlucht in opkomst. Iets meer dan 
40% van de Nederlandse bevolking sport regelmatig in de openbare ruimte, dit gebeurt vooral 
op de openbare weg (29%) en in parken, bossen, stranden en duinen (23%).9 De verwachting 
is dat sporten en bewegen in de openbare ruimte in relatie met sporten in georganiseerd 
verband bij een sportclub nog verder zal toenemen. In het kader van de nieuwe omgevingswet 
liggen er uitdagingen voor de gemeente om de in de inrichting van de openbare ruimte ook 
sport en bewegen mee te nemen.10

Sport is ook business. Naast de commerciële breedtesport (fitness, outdoor, sportrecreatie) 
wordt sport ook steeds vaker ingezet als middel om een economische impuls te genereren. 
Sportevenementen trekken bijvoorbeeld veel bezoeker die zorgen voor een economische 
impact. Maar topsport en –evenementen zorgen ook voor veel media-aandacht en kunnen 
een rol spelen in de regiomarketing en het aantrekken van toeristen. In Nederland worden in 
toenemende mate sportevenementen georganiseerd, zo vinden er in Nederland meer dan 600 
sportevenementen plaats en vier op de tien volwassenen Nederlanders bezoekt minimaal één 
maal per jaar een klein of groot sportevenement of neemt er deel aan (meer dan 5 miljoen 
per jaar).11  Sportevenementen kunnen echter ook in een breder perspectief benut worden om 
als vliegwiel te fungeren voor participatie, sociale cohesie of andere maatschappelijke doelen, 
bijvoorbeeld door middel van side-events.

Topsport als vliegwiel voor verschillende doelen. Topsport biedt getalenteerde sporters 
de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Zo zijn er in het land tal van Regionale Training Centra 
(RTC’s) die voorzieningen treffen om talent tot ontplooiing te laten komen. Hierbij is sprake 
van samenwerking tussen bijvoorbeeld sportverenigingen, sportbonden, kenniscentra, 
universiteiten, gemeenten en provinciale sportservices. Ook richting topsport wordt steeds 
meer de vraag gesteld hoe zij kan bijdragen aan bijvoorbeeld sportparticipatie, citymarketing, 
behoud van talenten voor de regio en evenementen. Deze effecten blijken niet altijd 
vanzelfsprekend aanwezig en de betrokkenen zullen samen moeten werken aan de legitimering 
van de investering in topsport.
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Bijlage 3: Toekomstverkenning  
Volksgezondheid 

Net als in het sportdomein heeft er ook een Volksgezondheid Toekomst Verkenning plaats 
gevonden. Deze verkenning heeft aan de basis gestaan van het Nationaal Preventieakkoord. 
Een aantal trends en ontwikkelingen worden hier belicht.

We worden steeds ouder
De levensverwachting neemt toe, gemiddeld worden we in 2040 misschien wel 5 jaar ouder 
dan nu. We krijgen er nauwelijks jaren zonder chronische aandoeningen bij, maar wel vijf 
jaren zonder beperkingen. Gecombineerd met de demografische vergrijzing vormen ouderen 
een zeer belangrijke doelgroep voor toekomstig beleid. Ook met het oog op de toename van 
eenzaamheid onder deze doelgroep. 

Gezonde leefstijl
In de prognoses vanuit RIVM is de verwachting dat er steeds minder gerookt gaat worden, 
dat steeds meer mensen de beweegnormen gaan halen, maar dat we met elkaar desondanks 
steeds zwaarder gaan worden. Wat de toekomst gaat brengen qua alcohol gebruik en voeding 
lijkt onzeker.

Met het oog op de vooruitzichten op het gebied van overgewicht ligt er dus een grote uitdaging 
op ons te wachten. Meer bewegen alleen is niet genoeg, minder zitten, gezonder eten, minder 
alcohol, voldoende slaap, minder stress, er zijn vele factoren van invloed.

Sociale verschillen
Het verschil in levensverwachting (7 jaar) en levensjaren in goede gezondheid (18 jaar) tussen 
mensen met een lage en hoge sociaal-economische status is schrikbarend groot. Mensen met 
een lage SES roken vaker, hebben vaker (ernstig) overgewicht en die verschillen dreigen alleen 
maar groter te worden.

Niet alleen mensen met een lage SES vormen een kwetsbare groep als het gaat om 
ervaren gezondheid. Ook mensen met een beperking, migratie-achtergrond of uit de LBTG-
gemeenschap blijken bijvoorbeeld een lage sportparticipatie te hebben.
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Van zorg naar preventie
De zorgkosten zullen mede dankzij technologische (we kunnen steeds meer) en demografische 
ontwikkelingen blijven stijgen. Meer aandacht voor preventie is nodig om ons zorgsysteem 
betaalbaar te houden.

Kansen Bedreigingen

Doelgroep vitale senioren Tweedeling in de samenleving

Bewustwording van 
noodzaak preventie

Kwetsbare groepen

Aanpakken die voeding, 
bewegen, alcohol en/of 
roken combineren

Financiering van preventie

Vitale samenleving
We leven in een wereld die steeds mondialer wordt, steeds technologischer en waar het 
bewustzijn dat duurzaamheid belangrijk is steeds meer indaald. Op basis van de zogenaamde 
‘megatrends’ gaan we op zoek naar de uitdagingen voor een vitale samenleving.

Pluriformer
Mede door de globalisering wordt ook Nederland steeds pluriformer. Er komen steeds meer 
eenoudergezinnen, alleenstaanden en gescheiden ouders. Steeds meer culturele verschillen 
en inwoners van niet-westerse origine. Verschillen tussen arm en rijk worden ogenschijnlijk 
groter. Ouderen begrijpen de jongeren vaak niet meer. Sport verenigt, maar krijgt te maken 
met toenemende verschillen. Flexibel inspelen op behoeften wordt een kernkwaliteit van elke 
sportorganisatie.

Digitaler
De wereld wordt steeds digitaler. Jongeren hebben steeds meer schermtijd met afnemende 
bewegingsvaardigheid als gevolg. Er ontstaat een mondiale cultuur, trends wisselen elkaar 
steeds sneller af, interactie is steeds vaker (deels) digitaal. Denk aan e-sports, virtual reality 
of augmented reality. Sportmarketing bedrijven springen hierop, maar de breedtesport is 
zoekende. Meebewegen of tegengas geven?

Duurzamer
Met de groei van de wereldbevolking en de mondiale welvaart neemt ook de vraag naar 
natuurlijke grondstoffen zoals water, energie, mineralen/metalen en voedsel toe. Maar er is 
een verschuiving gaande van welvaart naar welzijn. Steeds meer bedrijven en individuen 
zijn zich er van bewust dat het ‘meer, meer, meer’ eindig is. Herwaardering van het kleine is 
gaande, bewust zijn van de toekomst van onze planeet wordt steeds belangrijker.
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Onzekerder
Alle snelle ontwikkelingen, minder baanzekerheid, het gevoel van onveiligheid. De
complexe wereld maakt velen van ons onzeker. De uitlaatklep, de ontspanning, de rust worden 
in deze wereld steeds belangrijker. Daarbij zijn steeds meer mensen op zoek naar ervaringen 
die het leven betekenis geven. Ervaringen die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. We 
willen het leven onvergetelijk maken.

Kansen Bedreigingen

Herwaardering van lokale 
ontmoeting

Diversiteit in vraag

Rustpunt vormen en 
ontspanning bieden

Schermtijd in plaats van 
actief bewegen

Persoonlijke groei en 
ontwikkeling

Snelle hypes moeilijk bij te 
houden



wij gaan voor een

gezond
coevorden

trotse partner van het
sport- en preventieakkoord Coevorden


