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1. AFTRAP
In Roerdalen zijn veel sport- en
beweegaanbieders, scholen,
welzijnsorganisaties en de gemeente
actief om meer mensen in beweging te
brengen. Het is enorm belangrijk dat
mensen in Roerdalen (blijven) sporten
en bewegen. Het houdt mensen
gezond, zorgt voor plezier en brengt
mensen samen. Bovendien houdt het
de verenigingen vitaal. Zij dragen bij
aan de leefbaarheid in de kernen in
de gemeente. Om de kracht van sport
optimaal te benutten is er, in navolging
op het Nationaal Sportakkoord, een
lokaal beweegakkoord in Roerdalen
ontwikkeld.
Sport- en beweegaanbieders,
maatschappelijke organisaties en
inwoners uit Roerdalen droegen
bij aan de totstandkoming van dit
beweegakkoord. Samen formuleerden
we ambities, aansluitend op de lokale
behoeften en uitdagingen. Er gebeurt in
Roerdalen namelijk al veel op het gebied
van sport en bewegen. Dat willen we
vanuit het beweegakkoord behouden
of versterken waar nodig. In dit
akkoord zijn de ambities vertaald naar
speerpunten en uitgewerkt in concrete
acties waar we samen mee aan de slag
willen gaan.

04

Beweegakkoord
Roerdalen

Het beweegakkoord is van en
voor de betrokken supporters uit
Roerdalen. Onder aanvoering van de
sportformateur gaan zij verder aan
de slag met de uitvoering van het
beweegakkoord.
De betrokken partners zijn opgeroepen
hun handtekening te zetten onder dit
beweegakkoord en een bijdrage te
leveren aan de genoemde actiepunten.
Wie zijn handtekening zet, zegt hiermee
naar vermogen bij te dragen aan
het verwezenlijken van de ambities
en acties. De één doet dat met de
uitvoering van een activiteit, de ander
door mee te denken in het proces. Alle
bijdragen, groot en klein in de vorm van
persoonlijke inzet, beschikbaar stellen
van faciliteiten, advies, materialen en
middelen zijn welkom. Samen geven
we een impuls aan sport, bewegen en
gezondheid in Roerdalen!
De komende periode gaat corona
nog veel impact hebben op de
sportbeoefening en -beleving in
Roerdalen. Daarom is in hoofdstuk 4
een paragraaf hieromtrent opgenomen.
We zijn ons bewust van de impact
van corona en willen vanuit dit
beweegakkoord de verenigingen en
sportaanbieders in deze tijd steunen.

2. WEDSTRIJDANALYSE
De gemeente Roerdalen staat bekend
als een groene en landelijke gemeente
en telt ruim 20.000 inwoners. Roerdalen
is gelegen in Midden-Limburg, dichtbij
de stad Roermond en grenzend aan
Duitsland. De gemeente bestaat uit de
zes kernen Posterholt, Herkenbosch,
Melick, Montfort, Sint Odiliënberg en
Vlodrop.

2.1 ONTWIKKELING BEVOLKING
Over ongeveer 20 jaar (2040), is het
aantal inwoners in Roerdalen volgens de
bevolkingsprognose met ongeveer 17%
gedaald. Deze bevolkingskrimp is relatief
gezien sterker dan in andere gemeenten
in Limburg. De krimp is een gevolg van
een veranderende samenstelling van
de bevolking. De verwachting is dat
het aantal kinderen en jongeren (0-19
jaar) in 2040 met 18% is gedaald.

Het aantal volwassenen (20-65 jaar)
neemt naar verwachting met 28% af. Bij
het aantal 65-plussers wordt er juist een
lichte stijging van 4% verwacht. Deze
vergrijzende bevolkingssamenstelling
zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar
het biedt ook kansen. De ouderen van
tegenwoordig willen zo lang mogelijk
vitaal en fit blijven.

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info (NOC*NSF)
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2.2 ROERDALEN IN BEWEGING
De gemeente Roerdalen biedt haar
inwoners allerlei mogelijkheden om te
wonen, leven en recreëren, waaronder
divers aanbod om te sporten en bewegen.
Roerdalen kent een rijk verenigingsleven.
Uit cijfers blijkt dat ongeveer 20% van
de inwoners van Roerdalen lid is van
een sportvereniging. Dit percentage ligt
onder het landelijke gemiddelde (25%).
De sportvereniging is wel een van de
belangrijkste aanbieders van sport en
bewegen in de gemeente Roerdalen.
Verder blijkt dat met name kinderen van
0-10 jaar (22%) en jongeren van 10-25
jaar (47%) het vaakste lid zijn van een
sportvereniging. De leeftijdsgroep 65 jaar
en ouder (12%) is in Roerdalen het minst
vaak te vinden bij de sportvereniging.
Naast de sportverenigingen worden
andere vormen van sport en bewegen,
zoals ongeorganiseerd sporten, steeds
populairder.
Ongeveer 47% van de inwoners sport
wekelijks in Roerdalen, waarmee er
onder het landelijke gemiddelde van
51% gescoord wordt. Daarnaast voldoet
ongeveer 51% van de inwoners van
Roerdalen aan de beweegrichtlijnen (het
landelijke gemiddelde is 52%). We zien
dat sporten en bewegen nog niet voor
iedereen vanzelfsprekend is. Zeker voor
kwetsbare doelgroepen, zoals
senioren, mensen met een beperking,
statushouders, uitkeringsgerechtigden en
gezinnen in armoede in onze samenleving.
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Bron: www.volksgezondheidenzorg.info (NOC*NSF)
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(landelijk: 25%)

12%
van de 65-plussers
het minst vaak te
vinden bij de
sportvereniging

In Roerdalen is er volop de mogelijkheid
om te sporten en bewegen.
Roerdalen beschikt over maar liefst
30 sportaccommodaties per 10.000
inwoners. Roerdalen zit met dit aantal
ruim boven het landelijke gemiddelde (21
sportaccommodaties). Ook de openbare
ruimte in Roerdalen biedt voldoende
mogelijkheden om te sporten en bewegen.
Op dit onderwerp scoort Roerdalen boven
het gemiddelde. Met betrekking tot een
beweegvriendelijke omgeving een score
van 3,1 (uit 5) per 10.000 inwoners (het
landelijke gemiddelde is 2,6).
2.3 VERENIGINGSMONITOR
ROERDALEN
In het kader van het beweegakkoord is
er een verenigingsmonitor uitgezet om
inzicht te krijgen in de vitaliteit, wensen
en behoeften van sportverenigingen
in Roerdalen. Er hebben in totaal
12 sportverenigingen uit Roerdalen
deelgenomen aan de verenigingsmonitor:
3 voetbalclubs | 2 dansverenigingen |
tennisvereniging | karateclub | gymclub
| volleybalvereniging | bridgeclub |
fitnesscentrum | therapie centrum.
Leden
Bij 17% van de verenigingen is het
ledenaantal in de afgelopen twee
jaar gelijk gebleven. Bij een kwart van
de verenigingen is het ledenaantal
gestegen. Meer dan de helft van de
sportverenigingen heeft te maken gehad
met een ledendaling (58%), waarbij één
vereniging aangeeft met een sterke daling
te maken gehad te hebben.

De verenigingen die de monitor hebben
ingevuld, kijken wisselend naar de
toekomst. De helft van de verenigingen
verwacht dat het ledenaantal gelijk blijft
(42%), of toeneemt (8%). Een kwart van de
verenigingen verwacht een daling en 17%
van de verenigingen verwacht een sterke
daling van het ledenaantal de komende
jaren.
Vrijwilligers
Het merendeel van de sportverenigingen
geeft aan over voldoende vrijwilligers te
beschikken (82%). Ruim de helft van die
verenigingen is wel op zoek naar (extra)
vrijwilligers (55%). Er zijn ook enkele
sportverenigingen in Roerdalen die
aangeven over te weinig vrijwilligers te
beschikken. Verder blijkt uit de monitor
dat iets minder dan de helft van de
verenigingen aangeeft over een plan te
beschikken met betrekking tot het werven
en behouden van vrijwilligers binnen hun
vereniging (45%).
Knelpunten
De sportverenigingen geven aan verreweg
de meeste knelpunten te ervaren rondom
hun kader (55%), het werven en behouden
van leden (45%), accommodatie (37%)
en financiën (37%). Meer dan de helft
van de sportverenigingen (64%) geeft
aan in de afgelopen twee jaar nieuwe
voornemens, doelstellingen of plannen
te hebben gemaakt met betrekking tot
het functioneren van de vereniging.
Deze plannen richten zich met name op
communicatie, PR en publiciteit (55%),
werving en behoud van vrijwilligers (45%),
en werving en behoud van leden (45%).

Samenwerking
Er wordt al flink samengewerkt door
sportverenigingen in de gemeente
Roerdalen. Alle verenigingen die de
monitor hebben ingevuld, hebben
op enige manier de samenwerking
met andere partijen of organisaties
opgezocht in het afgelopen jaar. Er wordt
in Roerdalen het vaakst samengewerkt
met scholen (62%), met (sport)bonden/
gemeente/andere verenigingen (36%)
en met buurt/wijk/welzijnsorganisaties
(27%). Andere goede voorbeelden van
samenwerkingen in Roerdalen zijn de
fusies tussen verenigingen die de laatste
jaren zijn ontstaan.
Ondersteuning
Bijna alle verenigingen in Roerdalen
geven aan behoefte te hebben aan
enige vorm van ondersteuning (91%).
De verenigingen hebben met name
behoefte aan ondersteuning rondom
ledenwerving (45%), technische
cursussen (36%), nieuwe doelgroepen
(27%) en beheer en onderhoud van hun
accommodatie (27%). Meer dan de helft
van de verenigingen (64%) geeft aan
ondersteuning te willen door de inzet van
een verenigingsondersteuner.
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2.4 UITDAGINGEN VOOR ROERDALEN
De wereld verandert. Ontwikkelingen
zoals de bevolkingskrimp, ontgroening,
vergrijzing en individualisering hebben
een grote invloed op de vraag en behoefte
naar sport en bewegen.
We leven anders
Zorg en ondersteuning wordt vaker
dichtbij of aan huis verleend. De
zorgvraag verandert door de toenemende
levensverwachting, innovatie in de zorg en
de vergrijzing. We willen zo lang mogelijk
thuis wonen. Dat vergroot de behoefte
aan laagdrempelige ontmoetingsplekken
dichtbij huis. Bovendien willen mensen
zich minder binden en hun vrije tijd
flexibel indelen. Dat heeft een grote
invloed op het verenigingsleven en de
manier van sport en bewegen.
Op zoek naar beleving en kwaliteit
Mensen zijn bereid (extra) te betalen
voor kwaliteit en flexibiliteit. We stellen
steeds hogere eisen aan de kwaliteit
van maatschappelijke accommodaties,
voorzieningen en aanbod. Mensen
zijn bereid langer te reizen voor hun
vrijetijdsbesteding. Niet alle voorzieningen
hoeven meer dichtbij huis georganiseerd
te worden.
We doen steeds meer zelf
De relatie tussen de inwoner en de
overheid verandert. Inwoners nemen
zelf steeds meer initiatief en krijgen
meer verantwoordelijkheid. De overheid
faciliteert. Veel maatschappelijke
accommodaties en verenigingen worden
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gerund door vrijwilligers. Maar het vinden
en binden van vrijwilligers staat onder
druk en dat beïnvloedt de kwaliteit en
continuïteit van vrijwilligersorganisaties.
Samen beter worden
Mensen zijn meer op zoek naar een groep
om bij te horen. Verenigingen zoeken
elkaar meer op om samen te werken.
Accommodaties worden steeds meer
multifunctioneel gebruikt. Organisaties
werken efficiënter en effectiever met
elkaar samen. Kleine dorpsscholen
fuseren en worden brede scholen. En
andere partners spelen een grotere rol
in het maatschappelijk vastgoed, zoals
woningbouwcorporaties.
We willen duurzaam
Er is steeds meer aandacht voor het
milieu, duurzaamheid en een veilige
leefomgeving van mensen. We zijn
ons steeds meer bewust van de
gevolgen die hun acties hebben voor
het milieu. Ook bedrijven nemen een
duurzame houding aan. Niet duurzaam
ondernemen wordt door mensen
steeds minder geaccepteerd. Een
leefbare woonomgeving ondersteunt
betrokkenheid en sociale cohesie in de
buurt.

3. WEDSTRIJDTACTIEK
3.1. WEDSTRIJDVERLOOP
Met dit beweegakkoord willen we sport
en bewegen in Roerdalen nóg beter op
de kaart zetten. Nu en in de toekomst. We
gaan doorzetten en borgen wat al
in gang is gezet op het gebied van
sport, bewegen en gezondheid. Het
Beweegakkoord Roerdalen sluit dan ook
aan bij beleid van de gemeente Roerdalen
en reeds ontwikkelde initiatieven en
interventies die mensen, van jong tot
oud, in beweging brengen. De visie en
speerpunten uit dit beweegakkoord
sluiten aan bij de recent geformuleerde
Gezondheidsnota 2020-2024 van de
gemeente Roerdalen, waarin sport en
bewegen een belangrijke rol innemen om
de gezondheid te bevorderen.
Het beweegakkoord is tot stand gekomen,
onder aanvoering van de sportformateur,
samen met sport- en beweegaanbieders,
en partners uit onderwijs, zorg, welzijn
en de gemeente (ruim 50 partners). Zij
konden tijdens diverse bijeenkomsten
input leveren voor het beweegakkoord.
Ook is de jeugd van Roerdalen aan het
woord geweest tijdens een sessie in
Vlodrop (10 deelnemers). Om de lokale
ambities op te halen werden een aantal
sportstellingen voorgelegd, konden de
aanwezigen aangeven welke thema’s uit
het Nationaal Sportakkoord prioriteit
moeten krijgen in Roerdalen en gingen ze
aan de slag met het ‘Sport ABC’.
Helaas konden niet alle beoogde
bijeenkomsten doorgaan vanwege de
corona-maatregelen. Daarom is de aanpak
aangepast en is via digitale kanalen input
verzameld. Inwoners konden een digitale
enquête invullen of deelnemen aan
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een digitale meeting (50 deelnemers).
Sportverenigingen werd gevraagd de
digitale verenigingsmonitor in te vullen (12
respondenten).
De ondernomen stappen zijn kwalitatief
van aard en daarmee zijn de resultaten
niet representatief voor alle inwoners
te noemen. Met de betrokkenen is via
gesprekken en digitale interactie input
opgehaald rondom de thema’s sport en
bewegen. Het concept beweegakkoord
wat nu voorligt is hiervan het resultaat.
In gesprek met partners
De sportformateur ging in gesprek met
maatschappelijke partners om van hen
te horen waar de lokale ambities liggen
omtrent sport, bewegen en gezondheid.
“In Roerdalen is er in elk dorp voldoende
gelegenheid om te sporten, maar er
moet een duidelijk overzicht komen van
het aanbod in Roerdalen”, zo geven de
aanwezigen aan. Daarnaast moet er in
Roerdalen ook ingespeeld worden op de
kwetsbare doelgroepen: “Alle doelgroepen
in Roerdalen moeten voldoende
mogelijkheden hebben om te sporten”.
Om jongeren in beweging te brengen
is het van belang dat er zowel tijdens
als na school voldoende aanbod is. Om
ouderen in beweging te krijgen, moet het
sociale aspect van sporten gestimuleerd
worden: “Hierdoor krijgen we niet alleen
de ouderen in beweging, maar wordt
ook eenzaamheid tegengegaan”. Ook
vinden de aanwezigen het belangrijk
dat zowel jongeren als ouderen op een
laagdrempelige manier kennis kunnen
maken met sport en bewegen. Een idee
is om kinderen te laten deelnemen aan
activiteiten van ouderen (en omgekeerd).

In gesprek met inwoners
Kinderen werd de vraag gesteld wat
zij zouden doen om meer mensen in
beweging te krijgen als zij de baas van
Roerdalen zouden zijn. Om jongeren in
beweging te brengen, kwamen zij met
creatieve ideeën als een Freerun parcours
of een skatebaan. De kinderen vinden
vooral dat in ieder dorp sportaanbod
moet zijn, zoals sportclubs en speeltuinen.
Zij zouden de ouderen in beweging willen
brengen met beweegbingo of yoga, en
geven aan dat zij sportclinics zouden
organiseren om de verenigingen in
Roerdalen te laten voortbestaan.
Een digitale enquête voor de inwoners
van Roerdalen werd door bijna 50
personen ingevuld. Hun droom voor
sport en bewegen in Roerdalen is dat
er genoeg sportmogelijkheden zijn voor
iedereen (jong en oud, met of zonder
beperking en voor elke portemonnee).
Niet alleen binnen en bij verenigingen,
maar ook daarbuiten. “Door openbare
sportfaciliteiten en het organiseren van
bootcamps kan er op een prima manier
ongebonden gesport worden. Zo is er
voor elk wat wils in Roerdalen”. Ook de
inwoners van Roerdalen geven aan dat het
beweegaanbod in Roerdalen beter onder
de aandacht gebracht moet worden.
Verder vinden zij dat samenwerking
tussen scholen, zorginstellingen en
verenigingen noodzakelijk is om jong
en oud in beweging te brengen. Hier is
wel ondersteuning bij nodig. Op deze
manier gaan jongeren sport en bewegen
als vanzelfsprekend zien, worden de
ouderen in beweging gebracht en worden
verenigingen toekomstbestendig.
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In gesprek met verenigingen
De sportverenigingen geven aan dat niet
in alle kernen van de gemeente Roerdalen
evenveel gelegenheid is om te sporten
en bewegen, met name in Vlodrop en
Sint Odiliënberg is minder aanbod, o.a.
door het verdwijnen van de plaatselijke
voetbalverenigingen. Daartegenover staat
dat in de meeste kernen in Roerdalen de
traditionele verenigingsporten nog steeds
te beoefenen zijn.
De (sport)verenigingen denken meer
jongeren aan het sporten en bewegen
te krijgen en te houden door een
samenwerking met het onderwijs.
Het onderwijs heeft volgens hen een
signalerende rol en kan de verbindende
factor zijn in het begeleiden van kinderen
naar de sportvereniging. Verder geloven
de sportverenigingen in Roerdalen dat het
nodig is de samenwerking aan te gaan met
andere partijen, zoals zorginstellingen, de
GGD en huisartsenpraktijken. Maar ze zijn
ook heel duidelijk over één ding: “Er moet
niet samengewerkt worden om maar
samen te werken, dat heeft geen zin”.
De sportverenigingen geven aan dat het
voor de kwetsbare doelgroepen (o.a.
ouderen, mensen met een beperking,
statushouders, mensen in armoede,
uitkeringsgerechtigden etc.) van
belang is dat ze op een laagdrempelige
manier kennis kunnen maken met de
beweegmogelijkheden in Roerdalen.
Dat is nu nog niet altijd mogelijk. Maar
er gebeuren ook veel goede dingen
in Roerdalen op het gebied van sport
en bewegen: “We moeten vooral niet
vergeten trots te zijn op wat er allemaal al
gebeurt in Roerdalen”.

3.2. VISIE & SPEERPUNTEN
Alle inwoners van Roerdalen krijgen de
kans op een gezonde en vitale leefstijl
door te sporten en bewegen. Bewegen
is gezond, voor jong en oud. Het zorgt
voor plezier en het draagt bij aan (talent)
ontwikkeling. Bovendien verbindt sporten
en bewegen mensen met elkaar. Iedereen
kan meedoen, ongeacht leeftijd, afkomst,
beperking of financiële situatie.
Samen sporten en bewegen draagt bij
aan een gelukkig leven. Om daar aan
bij te dragen, werken verenigingen,
sportaanbieders en maatschappelijke
organisaties in Roerdalen samen. Zij
zorgen voor divers aanbod en brengen
inwoners samen.
De visie is vertaald naar speerpunten, die
aansluiten bij de ambities uit het Nationaal
Sportakkoord en de Gezondheidsnota van
de gemeente Roerdalen:
1) Samen vaardig bewegen: Alle
kinderen en jongeren in Roerdalen
kunnen opgroeien en zich ontwikkelen in
een gezonde omgeving vol mogelijkheden
om te sporten en bewegen.
2) Iedereen doet mee: Kwetsbare
inwoners doen mee en kunnen op hun
manier en niveau sporten en bewegen.
Sport en bewegen brengt mensen samen
en laat iedereen meedoen.
3) Vitale sport- en beweegaanbieders:
Verenigingen en sportaanbieders zijn
belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit
in de dorpen. Ze worden ondersteund en
geholpen om zelf ook vitaal te worden en
blijven.
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3.3 SAMEN VAARDIG BEWEGEN
De jeugd van Roerdalen heeft de
toekomst. De basis voor een gezond
en actief leven moet gelegd worden bij
kinderen en hun ouders. Samen met
lokale partners investeren in een gezonde
omgeving van het kind waar de gezonde
keuze vanzelfsprekend is: op school, bij
de vereniging of in de openbare ruimte.
Het is hierbij van belang dat elk kind de
mogelijkheid heeft om te sporten en
bewegen; geen enkel kind in Roerdalen
mag vergeten worden. Met dit streven
wordt de motoriek van onze kinderen
verbeterd, wordt overgewicht in Roerdalen
tegengegaan, en wordt buiten spelen
gestimuleerd in een digitaal tijdperk.
Wat willen we bereiken?
• Gezonde en vitale kinderen.
• Kinderen die goed en met meer plezier
sporten en bewegen.
• Kinderen op jonge leeftijd kennis laten
maken met sport en bewegen.
• Bewustwording bij kinderen, jongeren,
ouders en hun omgeving over het
belang van een gezonde leefstijl.
• Meer samenwerking tussen
sportaanbieders, onderwijs, BSO en
partners in de kern en wijk.
Hoe gaan we dat doen?
• Door het inrichten van de openbare
ruimte met openbare sportfaciliteiten,
aantrekkelijk en uitdagend om jongeren
in beweging te krijgen. Aansluitend bij
het plan van de gemeente Roerdalen
om de speeltuinen in de gemeente te
doorontwikkelen.
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• Promoten en onder de aandacht
brengen van sport- en beweegaanbod
voor kinderen en jongeren.
• Door een (actievere) samenwerking
tussen (sport)verenigingen,
basisscholen, huisartsen, 		
praktijkondersteuners en andere
zorgaanbieders.
• Door het opzetten van activiteiten
en/of voorlichtingsbijeenkomsten voor
ouders met betrekking tot een gezonde
leefstijl om meer bewustwording te
creëren.
• Door het (vaker) organiseren van
proeflessen en/of clinics, waarbij
laagdrempelige kennismaking centraal
staat, door sportverenigingen op de
scholen tijdens gymlessen of bij de BSO.
• Door het aanbieden van naschools
beweegaanbod in alle kernen van
Roerdalen middels Happy Fit Naschools
Sporten
• Het aanbieden van moderne middelen
in combinatie met sport en bewegen
(zoals E-sports of Gamification)
waardoor de aantrekkelijkheid
toeneemt.
• Door het organiseren van evenementen
voor jong en oud, variërend in
aanbod voor sport en bewegen, door de
verenigingen en andere lokale partners.
• Onder de aandacht brengen van
bestaande financiële regelingen (o.a.
Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld,
Gelukspas etc.) bij ouders/verzorgers
en verenigingen, zodat iedereen de kans
krijgt om mee te doen.
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‘’Als kinderen opgroeien met
sport en bewegen wordt dit
voor hen vanzelfsprekend.
Dat is onze droom voor
Roerdalen. Een manier om dit
te realiseren is om basisscholen
en dagopvang te verbinden
met sportverenigingen en
sportaanbieders’’
3.4 IEDEREEN DOET MEE
Sport en bewegen brengt mensen samen
en laat iedereen meedoen. Het draagt
bij aan vitale inwoners én heeft een
positief effect op de leefbaarheid in de
dorpen. Er moet extra aandacht zijn voor
doelgroepen die niet vanzelfsprekend mee
(kunnen) doen, zoals senioren, mensen
met een beperking en/of afstand tot de
arbeidsmarkt, gezinnen in armoede en
statushouders. De vitaliteit en gezondheid
van kwetsbare doelgroepen verbetert.
Bovendien stimuleert sporten ontmoeting
waardoor de groeiende eenzaamheid
tegengegaan kan worden. Zo streven
we ernaar dat iedere inwoner een leven
lang plezier kan beleven aan sporten en
bewegen in Roerdalen.
Wat willen we bereiken?
• Passend sport- en beweegaanbod
voor álle doelgroepen (van jong
tot oud, mensen met een beperking,
statushouders, uitkeringsgerechtigden,
eenzame ouderen, gezinnen in
armoede).
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• Niet-actief sportende inwoners bereiken
en in beweging brengen met passend
aanbod.
• Het verminderen van eenzaamheid bij
jongeren en ouderen.
• Bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk
sport- en beweegaanbod voor alle
(kwetsbare) inwoners in Roerdalen.
• Gezond en veilig sportklimaat voor alle
inwoners van Roerdalen.
Hoe gaan we dat doen?
• Inventariseren van de wensen en
behoeften van diverse doelgroepen op
het gebied van sporten en bewegen.
• Inzichtelijk maken en communiceren
van het sport- en beweegaanbod voor
diverse doelgroepen, zoals Happy Fit
Special en HealthyLIFE.
• Door laagdrempelige kennismaking met
sportaanbieders te stimuleren
waardoor de toegankelijkheid toeneemt.
• Mensen door een positieve ervaring
met sport en bewegen bewust te maken
van de verschillende positieve aspecten
ervan (voor de fysieke en mentale
gezondheid, sociaal belang etc.).
• De kennis vergroten van
verenigingen en/of organisaties
met betrekking tot het werken met
kwetsbare doelgroepen door
samen te werken met organisaties die
hier ervaring mee hebben.
• In samenwerking met verenigingen
en sportaanbieders aanbod ontwikkelen
voor kwetsbare doelgroepen, zoals
Happy Fit Special.
• Stimuleren en vergroten van de
samenwerking tussen gemeente,
zorginstellingen, huisartsenpraktijken,
fysiotherapeuten, verenigingen,

sportbonden, onderwijs en
maatschappelijke organisaties.
• Door het aanbieden van combiabonnementen waardoor afwisseling in
sport en bewegen mogelijk wordt
(flexibel aanbod).
• Door het aanbieden van coaching
omtrent gezonde leefstijl voor mensen
met een uitkering en afstand tot de
arbeidsmarkt (Happy Fit Works).
• Onder de aandacht brengen van
bestaande financiële initiatieven (zoals
de Gelukspas) en drempels wegnemen
voor het gebruik van deze initiatieven.

“De gemeente is te klein voor
te veel nieuwe verenigingen/
nieuw sportaanbod, er
zijn wel mogelijkheden om
bestaand aanbod uit te breiden
waardoor er toch relatief veel
mogelijkheden in een kleine
omgeving mogelijk zijn”.
3.5 VITALE SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDERS
Sport en bewegen laat mensen plezier
beleven en maakt mensen gelukkig.
De gemeente Roerdalen is trots op het
brede scala aan (sport)verenigingen dat
de gemeente rijk is. Daarnaast heeft
Roerdalen een groenrijke omgeving met
voldoende mogelijkheden voor sporten.
De verenigingen staan echter onder
druk. Mensen verenigen zich minder
vanzelfsprekend. Verenigingen kennen
veel uitdagingen, die ook kansen bieden,

als ze daarbij geholpen en ondersteund
worden. Samen aan de slag gaan met
leden- en vrijwilligerswerving, samen
inspelen op de behoeften van inwoners
en nieuw, breder aanbod ontwikkelen.
Zo kunnen verenigingen meebewegen
met een vijver die verandert, en bestendig
blijven voor de toekomst.
Wat willen we bereiken?
• Vitale en toekomstbestendige
verenigingen.
• Samenwerking tussen verenigingen
onderling en met maatschappelijke
partners.
• Kennisdeling tussen verenigingen.
• Aanbod van verenigingen sluit aan bij
behoeften van inwoners.
Hoe gaan we dat doen?
• Verenigingen stimuleren om
samen te werken op het gebied van
aanbod, activiteiten en evenementen,
accommodaties (multifunctionele
complexen), inkoop etc.
• Verenigingen stimuleren passend
aanbod te organiseren dat aansluit bij
behoeften van de doelgroepen jong en
oud.
• Organiseren en faciliteren van
gezamenlijke opleidingen, cursussen
en bijscholingsprogramma’s voor
sportverenigingen.
• Organiseren en faciliteren van
gezamenlijke netwerkbijeenkomsten
voor sportverenigingen, waarin
kennisdeling centraal staat.
• Ontwikkelen van een (digitaal) platform
met een duidelijk overzicht van het
(sport) aanbod in de gemeente.
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• Verenigingen stimuleren om samen
te werken op het gebied van hun
vrijwilligerskader. De ontwikkeling,
begeleiding en werving van vrijwilligers
staat hierin centraal.

‘’Verenigingen moeten het
gevoel krijgen dat ze ertoe
doen en in vele opzichten
belangrijk zijn voor de sociale
cohesie in de dorpen. Ze
moeten samenwerken om
sportparken en accommodaties
multifunctioneel te
gebruiken,;kijk hierbij verder
dan sport alleen (scholen,
zorginstellingen etc.)”.
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4. SPELREGELS
4.1. ORGANISATIE
De ondertekening van dit beweegakkoord
is het begin. Het akkoord geeft de
komende 3 jaar een extra impuls aan
sport, bewegen en gezondheid in
Roerdalen. De bal hiervoor ligt bij de
betrokken partners, die samen invulling
gaan geven aan de genoemde ambities en
acties. Kortom: Samen doen!
Supporters
De supporters zijn eigenaar van het
beweegakkoord. Supporters zijn o.a.
de scholen, kinderopvang, huisartsen,
fysiotherapeuten, (sport)verenigingen,
zorgorganisaties, de gemeente en
ondernemers. Het beweegakkoord is van
de ondertekenaars (de gemeenschap)
en niet van de gemeente. De gemeente
Roerdalen is als ondertekenaar één van
de partijen die bijdraagt en initiatieven
van partijen ondersteunt. Met de
ondertekening van het beweegakkoord
ontvangen de supporters een
tweejarige seizoenkaart. Samen gaan
ze, in het begin met ondersteuning
van de sportformateur, aan de slag.
Jaarlijks worden supportersavonden
georganiseerd om samen verder te
bouwen aan het beweegakkoord. Het
akkoord wordt waar nodig bijgesteld op
basis van de trends en ontwikkelingen.
Vanuit de supporters wordt een kernteam
opgezet (onder aanvoering van de
sportformateur). Het kernteam maakt
een actieplan en komt minimaal twee
keer per jaar bij elkaar en organiseren de
jaarlijkse bijeenkomsten. Daarnaast jaagt
het kernteam acties aan en formeert het
werkgroepen rondom een actie.
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Spelers
Alles draait uiteindelijk om de spelers, of
ook wel de inwoners, van de gemeente
Roerdalen. De projecten en activiteiten
die worden uitgevoerd naar aanleiding
van het beweegakkoord richten zich op
het in beweging brengen en houden van
jong tot oud. Daarmee zorgen we dat alle
inwoners van Roerdalen lekker in hun vel
zitten.
Pers
We geloven in de toegevoegde waarde
van communicatie en daar gaan we
extra op inzetten. We benutten de lokale
communicatiekanalen om de vele goede
verhalen te delen, om succes samen te
vieren en om zoveel mogelijk spelers in
Roerdalen te bereiken en te betrekken.
Adviseur Lokale Sport
Vanuit de sportlijn van het Nationale
Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF)
diverse trainingen en vormen van
begeleiding ter beschikking aan het kader
van lokale sportaanbieders. Het doel
hiervan is om sterke sportaanbieders te
krijgen en te houden. Dit gebeurt in de
vorm van een ‘Adviseur Lokale Sport’. Deze
adviseur blijft beschikbaar gedurende
de periode van uitvoering van het
beweegakkoord (t/m 2021). Lokaal kunnen
services worden ingezet, bijvoorbeeld voor
de uitvoering van opleidingen, workshops
en proces- en trajectbegeleiding.

Hier wordt, wanneer dit weer mogelijk is,
nog invulling aan gegeven. Het voornemen
is om na de zomervakantie van 2020
een vervolg voor alle supporters te
organiseren om samen concrete acties te
benoemen en op te pakken.
4.2. COMMUNICATIE
Om zoveel mogelijk inwoners, partners
en verenigingen in Roerdalen in beweging
te brengen is communicatie van groot
belang. Sport en bewegen lenen zich
uitstekend voor communicatie. Iedereen
heeft iets met sport en bewegen. Het
verbindt mensen en vangt op bijzondere
wijze emoties en passie. Het zit vol
verhalen. Verhalen die verteld en gedeeld
moeten worden.
Er wordt een online platform ontwikkeld
waar alles te vinden is over sport en
bewegen in Roerdalen. Een platform als
plek voor inwoners om het sport- en
beweegaanbod in Roerdalen te ontdekken
en te volgen, kennis en informatie op te
halen. Een aanvullende kans is dat nieuws
en verhalen ook gedeeld worden via de
kanalen van partners en verenigingen om
zo een nog groter bereik te realiseren.
Daarnaast kunnen lokale helden als
rolmodel of ambassadeur fungeren.
Hierbij kan gedacht worden aan (top)
sporters en talenten die uit Roerdalen
komen, maar ook aan verenigingshelden.
Via de genoemde kanalen worden de
verhalen van de ambassadeurs gedeeld.

Door corona is het beweegakkoord
nog niet fysiek gepresenteerd aan en
ondertekend door de supporters.
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4.3. FINANCIËN
Het beweegakkoord bestaat uit diverse
actiepunten. Actiepunten die niet
altijd (extra) dekking nodig hebben en
worden uitgevoerd door de supporters.
Desondanks zijn er middelen nodig
om een echte impuls te geven aan het
beweegakkoord. Deze middelen worden
hieronder opgesomd.
Uitvoeringsbudget beweegakkoord
De gemeente Roerdalen kan met het
beweegakkoord in 2020, 2021 en 2022
een uitvoeringsbudget van het Rijk
ontvangen. Hiermee kunnen acties en
speerpunten uit het beweegakkoord
worden opgepakt. Het gaat om een
jaarlijks budget van € 20.000. Samen met
het kernteam en de supporters wordt
jaarlijks bekeken welke actiepunten een
deel van het budget ontvangen. Een
deel van het budget (€ 1.000 per jaar)
wordt gereserveerd voor lokale en kleine
initiatieven die in de loop van het jaar
ontwikkeld worden
Voor 2020 kan het uitvoeringsbudget voor
de volgende acties ingezet worden:
• Ontwikkeling online platform voor sporten beweegaanbod in Roerdalen
• Organiseren van beweegactiviteiten
voor jong en oud samen
• In gesprek met verenigingen naar
aanleiding van verenigingsmonitor
• Organiseren verenigingscafé
• Corona-initiatieven (zie 4.4.)

Subsidies
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk
niveau zijn er allerlei mogelijkheden tot
subsidie beschikbaar:
• Op landelijk niveau: BOSA; subsidie
voor stimulering bouw en onderhoud
van sportaccommodaties, met extra
aandacht voor duurzaamheid.
• Op provinciaal niveau: Diverse
subsidiemogelijkheden, bv. op het
gebied van Open Clubs,
Talentontwikkeling en vernieuwende
energieprojecten.
• Op gemeentelijk niveau:
Structurele subsidies, incidentele
subsidies en subsidies in het kader van
muziek en gezonde leefstijl
Inzet in natura
Naast middelen stellen sport- en
beweegaanbieders, maatschappelijke
partners en de gemeente ook mensen en
faciliteiten beschikbaar. De inzet in natura,
voornamelijk van de vrijwilligers van de
verenigingen, heeft voor het mogelijk
maken van acties en activiteiten soms nog
een groter effect dan het inzetten van
financiële middelen.
4.4. ONTWIKKELINGEN CORONA
De hele samenleving, dus ook de
sportbranche, moet zich inrichten op een
1,5 meter samenleving. Dat heeft impact
op de sportbeoefening en -beleving. Een
uitdaging voor alle sportaanbieders, maar
het biedt ook kansen. Sport kan namelijk
een cruciale bijdrage leveren aan de
instandhouding van een gezonde, vitale
samenleving.

Het is ook een kans voor de sportbranche
om krachten te bundelen. Krachten
bundelen tussen de georganiseerde
en ongeorganiseerde sport maar ook
sport in relatie tot andere sectoren.
Aanbod, organisatie, communicatie en
accommodatie wordt allemaal beïnvloed
door de ontwikkelingen rondom corona.
Aanbod
Van binnen- naar buitensport
Binnensportaccommodaties mogen hun
deuren nog niet openen. Er zijn voor
veel binnensporten wel mogelijkheden
om hun sport buiten aan te bieden en/
of een samenwerking te zoeken met een
buitensportvereniging. Een volleybalclub
kan denken aan het combineren van
volleybal met voetbal en samen een
aangepaste vorm te bedenken zoals
beach/voetvolley.
Naschools aanbod
De scholen zijn inmiddels weer
(gedeeltelijk) open. Ook het naschoolse
sportaanbod zal toenemen.
Sportverenigingen kunnen hier een
belangrijke rol in spelen. Er is behoefte
aan naschools sportaanbod. Om hier
aan te voldoen, zijn er voldoende
sportaccommodaties nodig. Verenigingen
kunnen hieraan bijdragen door hun
accommodatie open te stellen voor
naschools sportaanbod. Dit kan
aangeboden worden door studenten die
nog thuis zitten door de coronacrisis en
door de lokale sportcoaches.

Digitaal beweegaanbod
Elk sportend lid is natuurlijk het liefst
met zijn of haar eigen sport bezig. Of dit
nu tennis, korfbal of voetbal is. Trainen
en wedstrijden spelen vinden we het
allerfijnst. Echter zien de trainingen er
anders uit voor de jeugd vanaf de brugklas
en ouder; zij trainen namelijk op 1,5
meter afstand. Daarnaast is het spelen
van wedstrijden nog altijd verboden
voor alle leden. Veel verenigingen blijven
in contact met hun leden door middel
van challenges. Er is digitaal ook veel
beweegaanbod ontwikkeld waarvan
gebruik kan worden gemaakt. Ook zijn er
kansen op het gebied van E-sports en de
organisatie van online FIFA toernooien.
Accommodatie en openbare ruimte
Er zal meer aandacht moeten
zijn voor de inrichting van de
sportaccommodaties en de openbare
ruimte. Informatievoorzieningen over het
hanteren van 1,5 meter afstand maar
ook maatregelen rondom hygiëne. Er
zijn ook organisaties die kansen zien. Zo
zijn er veel verenigingen die buitensport
aanbieden, ook voor niet-leden. Ook
stellen verenigingen hun accommodaties
en clubhuizen beschikbaar voor
basisscholen die door de verplichte
spreiding van leerlingen met ruimtegebrek
kampen. Daarnaast staan diverse clubs
klaar om buitensport aan te bieden voor
kinderen en jongeren, ook voor niet-leden.
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Financiën
Er zijn diverse financiële
ondersteuningspakketten:
• Steunmaatregel voor ondernemers ook
voor sportverenigingen: €4.000
• Coronanoodfonds Sport NOC*NSF
• Tijdelijke noodmaatregel overbrugging
voor werkgelegenheid (NOW)
• Financieel steunpakket KNVB
Mogelijk volgt er nog meer financiële
ondersteuning. Ook hier kan kennis en
ervaring lokaal worden verbonden
zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te
vinden. Vanuit het uitvoeringsbudget
van het beweegakkoord kunnen
ook middelen ingezet worden om
initiatieven ontstaan in de corona-tijd te
ondersteunen en stimuleren.
Organisatie
Het vraagstuk heeft ook impact
op het sporttechnisch kader van
verenigingen maar ook personal trainers,
buurtsportcoaches etc. Ook hier kunnen
organisaties van elkaar leren en kan
kennis worden gebundeld. Verenigingen
kunnen mogelijk hun algemene
ledenvergaderingen (ALV) anders gaan
organiseren. Nu is het in deze tijd niet
mogelijk om fysiek bij elkaar te komen,
maar met de huidige technologie is
het toch mogelijk om een dergelijke
vergadering digitaal te organiseren. Er is
op dit moment zelfs een noodwet in de
maak die het mogelijk maakt om online
besluitvorming te nemen. Mogelijk dat het
zelfs een kans biedt om ook andere leden
nu juist meer te betrekken.
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5. SUPPORTERS
Onderstaande partners zijn betrokken
geweest bij de totstandkoming van het
beweegakkoord. Naast onderstaande
supporters hebben ruim 50 inwoners hun
bijdrage geleverd aan dit beweegakkoord!

Dank aan alle supporters en betrokkenen!
Samen met hen gaat de sportformateur
aan de slag om invulling te geven aan het
beweegakkoord.

Organisaties die niet betrokken
waren in het proces en alsnog willen
aansluiten, zijn van harte welkom. Wil
je alsnog supporter worden van het
beweegakkoord?

Meld je dan bij sportformateur Elvera
Weusten via elvera@negen.nl en stuur
je naam e/o logo in.

Rijvereniging
posterholt

Fysio Midden
Limburg

Adviseur
Lokale
Sport
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Jeugd- en jongerenwerk Vlodrop
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Gymclub
Slank en
Lenig

Ouderenvereniging
Montfort

Stichting
Jeugd en
Jongeren
Posterholt
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