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1. Inleiding 
In navolging op het Nationaal Sportakkoord en de Maatschappelijke Agenda (MAG) van Katwijk is het Katwijks Sportakkoord ontwikkeld. Met dit Katwijks 
Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen in Katwijk nu en in de toekomst met plezier aan sport en bewegen kan deelnemen. Door sport als doel en middel in 
te zetten wil de gemeente Katwijk samen met een groot aantal partijen maatschappelijke effecten realiseren, die aansluiten bij de 5 hoofdopgaves uit de MAG. 
Deze zijn:  

- Sociale veiligheid: inwoners van Katwijk leven in een veilige omgeving;  
- Gezondheid: inwoners van Katwijk zijn gezond en hebben een gezonde levensstijl; 
- Zorg en ondersteuning: inwoners die hulp nodig hebben, ervaren een hoge kwaliteit van leven en hebben regie over hun leven;  
- Opgroeien en ontwikkelen: in Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen;  
- Meedoen: inwoners van Katwijk nemen deel en dragen bij aan de maatschappij.  

Het Katwijks Sportakkoord legt de focus op de opgaves Meedoen, Gezondheid en Opgroeien en ontwikkelen. 
 
Meedoen gaat over hoe we ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen en over hoe we met elkaar omgaan. We willen een Katwijk dat toegankelijk is voor al 
haar inwoners en waar inwoners zich geaccepteerd voelen door elkaar. Een (fysieke) beperking mag geen belemmering vormen voor het meedoen aan de (sport 
en beweeg)maatschappij.  
 
Een goede gezondheid is van wezenlijk belang voor het welzijn van Katwijkers. Wie een goede gezondheid heeft, heeft een grotere kans op een lang en 
kwalitatief goed leven, kan langer blijven werken en meedoen in de samenleving. Het Katwijks Sportakkoord zet zich in om de inwoners de kans en de ruimte te 
geven om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Het doel is om een gezonde leefstijl te promoten en gezondheidsproblematiek zoveel mogelijk te verkleinen. 
Hiervoor is een integrale aanpak nodig. 
 
Een goede ontwikkeling van de lichamelijke, emotionele en psychische gezondheid in de eerste levensjaren is de basis voor gelijke kansen en goed burgerschap 
in latere jaren. Iedereen verdient een gezonde, kansrijke en veilige toekomst. Sporten en bewegen zijn daarin essentiële onderdelen voor een fysiek en sociaal 
gezonde samenleving. Voldoende sporten en bewegen is één van de beste manieren om bepaalde fysieke klachten te voorkomen en soms ook te behandelen.  
 
De handtekeningen onder dit Sportakkoord vormen de eerste stap om samen in actie te komen om maatschappelijke effecten te bereiken. Samen zijn belangrijke 
ambities, experimenten en challenges benoemd, waar Katwijk met energie en overtuiging voor gaat. Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar de uitvoering en de 
werkwijze wel. 
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2. Startfoto 
Katwijk is een sportieve gemeente en telt ongeveer 65.500 inwoners. De gemeente Katwijk bestaat uit de kernen: Katwijk aan zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk Noord, 
Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk aan den Rijn. Er zijn veel sport- en beweegmogelijkheden in Katwijk. In iedere kern is voldoende sport- en beweegaanbod. 47% van de 
inwoners maakt wekelijks gebruik van dit aanbod. Dit percentage ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde (51%). We zien dat voldoende sporten en bewegen nog niet 
voor iedereen vanzelfsprekend is. Zeker voor kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.  

 
Katwijk kent een rijk verenigingsleven met ruim 60 verenigingen, waarin veel vrijwilligers actief zijn. Katwijk is een thuishaven voor drie topclubs op het hoogste niveau van 
het Nederlandse amateurvoetbal en werd in 2018 uitgeroepen tot topsportgemeente van het jaar. 26,9 % (NL- gemiddeld 25%) van de inwoners is lid van een 
sportvereniging (NOC*NSF), waarvan 8,3% (NL -  gemiddeld 7%) lid van een voetbalvereniging is. De vereniging is daarmee een zeer belangrijke aanbieder van sport en 
bewegen. Toch winnen andere vormen van sport en bewegen aan populariteit, zoals ongeorganiseerd sporten. 

 
Katwijk heeft een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven. Maar ook Katwijk ontkomt niet aan verandering en uitdagingen. Katwijk heeft te maken met 
demografische ontwikkelingen, overgewicht bij zowel jeugd als volwassenen, afname van lidmaatschap bij de sportvereniging in de puberteit, vaardig zijn in bewegen, 
zelfredzaamheid en een terugtrekkende overheid. Van belang is om met het Katwijks Sportakkoord in te spelen op de kansen, ontwikkelingen en uitdagingen. Iedereen vindt 
het van belang om samen te werken en het aanbod toekomstbestendig te maken. 
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3. Ambities & experimenten  
Met het Katwijks Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen in Katwijk zonder drempels en met plezier kan meedoen aan sport en bewegen. We inspireren en 
enthousiasmeren inwoners van Katwijk om deel te nemen aan sporten en bewegen, zowel in verenigingsverband als in ongeorganiseerd verband. Dit doen we door slim 
samen te werken onder het motto: “Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen”. We hebben respect voor alle sporten en sporters, elk niveau of 
ontwikkeling, jong of oud en met of zonder beperking. Sport- en beweegaanbieders, zorg, onderwijs, welzijn, de gemeente en het bedrijfsleven bundelen de krachten om per 
wijk een multidisciplinaire plek voor ongeorganiseerde en georganiseerde sport en ontmoeting te realiseren. We haken het liefst aan bij bestaande initiatieven en zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden. Samen werken we aan een Katwijk waar iedereen gezond kan leven in een veilige sport -en beweegomgeving, een gezonde levensstijl heeft en 
voldoende sport- en beweegkansen ervaart. We dagen uit tot deelname aan de sport- en beweegmaatschappij, waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders zorgen 
voor ontmoeting en ontspanning, waar iedereen welkom is! 
 
Om dit te realiseren zet Katwijk zich in voor de volgende ambities (maatschappelijke opgaven): 
 

1  2  3 
Meedoen  Gezondheid  

 Opgroeien &  
ontwikkelen 

 
 

          
 
Aan de maatschappelijke opgaven zijn ambities, experimenten en challenges gekoppeld. De ambities geven aan wat we in Katwijk willen bereiken met 2025 als stip aan de 
horizon. Per maatschappelijke opgave zijn experimenten benoemd en uitgewerkt in challenges. De experimenten geven de ruimte om te pionieren, bij te stellen daar waar 
nodig en te stoppen indien de droom om welke reden dan ook geen werkelijkheid kan worden. In 2020 wordt gestart met de uitvoering van de eerste challenges en worden 
de experimenten door de werkgroepen verder uitgewerkt in nog meer challenges. Katwijk ziet het Katwijks Sportakkoord als groei-model, waarin de mogelijkheid bestaat dat 
partijen tussentijds kunnen aanhaken en nieuwe experimenten en challenges kunnen worden toegevoegd.  
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3.1 Meedoen 
In Katwijk doet nog niet iedereen mee aan sport en bewegen, Tijd voor verandering! Sport 
en bewegen moet in Katwijk kunnen, zonder drempels, zeker ook voor kwetsbare groepen. 
Bewegen heeft positieve effecten op de gezondheid, geeft gelegenheid tot ontmoeting en 
is overal verkrijgbaar. 
 

Wat willen we bereiken? 
o Meer inwoners voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 
o Het sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners bereikbaar en 

toegankelijk. 
o Er is een veilig en gezond sportklimaat bij alle sport- en beweegaanbieders. 

 

 
 

Experimenten 

    
 

 
Inclusief sport en bewegen 
1. Vergroten van de bekendheid van sport en bewegen en de financiële regelingen (o.a. 

jeugdsportfonds). 
2. Sporten en bewegen voor mensen met een (fysieke) beperking bij de sportclubs en 

bij events. 
3. Dagelijks aanbod 0 -99 jaar – agenda per wijk. 
4. Versterken van de verbinding tussen sportclubs onderling en met zorg, onderwijs en 

welzijn. 
 

Positieve sportcultuur 
1. Het thema “een positieve sportcultuur” permanent op de agenda krijgen van 

Katwijkse sportclubs. 
2. Draaien van pilot voor Code Goed Sportbestuur en het opstellen van beleid rondom 

Veilig Sportklimaat door gedragsregels, vertrouwenspersoon, VOG etc. Speciale 
aandacht voor meldcode huiselijk geweld en meldplicht bestuurders Gemeente. 

3. Pedagogische versterking van de sport. 
4. Verhogen jeugdparticipatie in de sport. 
 

 

Challenge 
Zorg voor toegankelijk sport- en beweegaanbod voor mensen met 
een (fysieke) beperking  
 
Katwijk – Fietsmaatjes wordt gekoppeld aan de fiets 3-daagse langs de 
bollenvelden. Fietsmaatjes is een concept voor mensen die er graag op 
uitgaan met de fiets maar dit door een beperking niet meer zelfstandig 
kunnen. Tijdens de fiets 3-daagse worden deze mensen op een duo-
fiets begeleid door een vrijwilliger. 
 
Katwijk – Op starten van Running Blind. Running blind is een er voor 
mensen met een visuele beperking die graag willen hardlopen. Tijdens 
de training wordt de hardloper gekoppeld aan een buddy, die de 
hardloper de gehele training ondersteunt.  
 

 

Challenge 
Zorg voor positieve supporters en trainers/coaches aan de lijn 
 
Katwijk – Vrijwilligers/ trainers en coaches worden geschoold in de 
pedagogische begeleiding van jeugd en zodoende bewust gemaakt van 
een verenigingsklimaat, waarbij kinderen met plezier en in een veilige 
omgeving kunnen sporten. 
 

 

Challenge 
Maak in Katwijk een sociale sportkaart per wijk? 
 
Katwijk – Al het bestaande sport- en beweegaanbod wordt in Katwijk 
geïnventariseerd en getoetst of er in iedere wijk voldoende sport- en 
beweegaanbod is om iedereen uit te dagen tot sport- en bewegen in 
georganiseerd of ongeorganiseerd verband. Per wijk wordt een sociale 
sport- en beweegkaart gemaakt. De sport- en beweegagenda’s worden 
via het digitale platform gepubliceerd en in “de Huizen van de Wijk” 
onder de aandacht gebracht.  
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3.2 Gezondheid 
Een goede gezondheid is van wezenlijk belang voor het welzijn van de inwoners in Katwijk. 
Wie een goede gezondheid heeft, heeft een grotere kans op een lang en kwalitatief goed 
leven, kan langer blijven werken en meedoen in de samenleving. Het voorkomen van 
gezondsheidsproblemen is in ons belang en willen we gezamenlijk op inzetten. Bewegen is 
een medicijn voor de spierkracht, het verbeteren van uithoudingsvermogen, aandacht en 
concentratie, het onderhouden van het gewicht en het onderdrukken van een hoge 
bloeddruk en cholesterol.   
 

Wat willen we bereiken? 
o Kinderen en ouders zijn zich bewust van een actieve leefstijl en gezond gedrag. 
o Verminderen van overgewicht bij kinderen. 
o Verminderen van overgewicht bij 50plussers. 
o Verminderen van het alcoholgebruik bij jongeren en senioren. 

 
 

Experimenten 

    
 
 

Inclusief sporten en bewegen 
1. Voedingsbegeleiding Diëtiste. 
2. Organiseren van GLI -aanbod bij de Zorggroep Katwijk. GLI = Gecombineerde 

leefstijlinterventie. Faciliteren van een beweegaanbod door de gemeente Katwijk en 
een warme overdracht van leefstijlcoach naar beweegaanbod 

3. Faciliteren van sport- en beweegaanbod voor cliënten van huisartsenzorg en/of 
paramedische zorg met leefstijl gerelateerde klachten om hun nieuwe leefstijl 
duurzaam uit te oefenen.  

4. Realiseren van gezonde sportkantines en/of rookvrij buitensportaccommodaties. 
5. Realiseren van vignet gezonde school thema bewegen en sport. 
6. Bewegen op recept. 

 
 

 

Challenge 
Zorg voor stimulering van bewegen bij volwassenen met 
overgewicht 
 

Katwijk – Bij de gecombineerde leefstijlinterventie wordt een warme 
overdracht gerealiseerd van de leefstijlcoach naar het beweegaanbod in 
de gemeente door de buurtsportcoaches. 

 
 

Challenge 
Zorg voor interventies bij de sportclubs die gericht zijn op het 
terugdringen en uitstellen van alcoholgebruik bij jongeren onder de 
18 jaar  
 

Katwijk – In gesprek met de sportclubs over alcohol en sport en de wijze 
waarop gezamenlijk verandering kan worden gebracht in het gebruik op 
jonge leeftijd en welke rol verschillende partners hierin kunnen hebben. 
 

 

Challenge 
Zorg voor het aantrekkelijk maken van gezonde keuzes in 
sportkantines 
 

Katwijk – Bij sportclubs wordt de kantinescan uitgevoerd. 
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3.3 Opgroeien en ontwikkelen 
Goed en gezond bewegen is een basis die wij iedereen willen meegeven. Om 
een leven lang te sporten en te bewegen is: 
- een functionele en duurzame sportinfrastructuur nodig. Onze sport- en 

beweegvoorzieningen moeten open, toegankelijk, duurzaam, betaalbaar en 
multifunctioneel zijn. Niet alleen de sporthallen, het zwembad, de 
gymzalen, de clubhuizen, maar ook de openbare ruimte nodigt uit om in 
beweging te komen en bieden de gelegenheid om veelzijdig in actie te zijn. 

- een veelzijdig, inspirerend en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod 
noodzakelijk en een solide basis van sterke en vitale sport- en 
beweegaanbieders.  

- een basis nodig om van jongs af aan vaardig in bewegen te worden. In 
Katwijk zien we dit als gezamenlijke opgave van ouders, kinderopvang, 
onderwijs, sport- en beweegaanbieders en de gemeente.  
 

Wat willen we bereiken? 
o Sportparken zijn voor iedereen (ook voor mensen met een (visuele) 

beperking) toegankelijk. 
o Sportaccommodaties zijn duurzaam, toekomstbestendig en nog beter 

en voor meerdere doeleinden benut. 
o De openbare ruimte wordt beweegvriendelijker gemaakt. 
o Kinderen gaan meer en beter bewegen. 
o Kinderen en ouders zijn zich bewust van een actieve leefstijl. 
o Extra aandacht voor de beweging van jonge kinderen (peuters en 

kleuters) en kinderen met een motorische achterstand. 
o Zorgen voor een doorgaande lijn in sport en bewegen van 

peuterspeelzaal tot en met de middelbare school. 
  

 

Experimenten 

    
 

 

 
Duurzame sportinfrastructuur 
1. Opstarten werkgroep om te komen tot open, duurzame en multifunctionele 

sportparken en een beweegvriendelijke openbare ruimte. De fysieke omgeving 
dusdanig inrichten dat deze sporten, spelen en bewegen stimuleert en de 
creativiteit prikkelt. 

2. Harmonisatie huurtarieven sportaccommodaties.  
3. Aandacht inrichting van gymmaterialen en onderwijsleerpakket in gymzalen en 

sporthallen. 
4. Sport- en beweegbus. 

 
Vitale sport- en beweegaanbieders 
1. Vormen van een netwerk van Katwijkse clubs en organisaties die hun vakkennis 

en expertise delen om te kunnen ondersteunen bij de challenges (bijv. kennis 
uitwisselen in de winterstop en inzet sportmakelaar). 

2. Eén open dag sportverenigingen en sportaanbieders. 
3. Sportsnuffelstages en sporthoppen. 
4. Ontwikkelen van een nieuw innovatief sport- en beweegaanbod en/of 

lidmaatschapsmodel. 
5. Opleidingen (trainers – ouders – vrijwilligers – bestuurders) en voorlichting 

speciale doelgroepen, ander gedrag. 
 

Vaardig in bewegen 
1. Zwemvaardigheid vergroten van kinderen – Swimming is cool. 
2. MQ-test voor de motorische vaardigheid in het basisonderwijs. 
3. Extra motorische begeleiding bij onvoldoende vaardig in bewegen. 
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Challenge 
Zorg voor opleidingen bij sport- en beweegaanbieders 
 

Katwijk – Bij de sport- en beweegaanbieders wordt geïnventariseerd welke 
opleidingsbehoefte bij deze aanbieders aanwezig is en vervolgens wordt 
een opleidingsprogramma samengesteld in samenwerking met de Lokale 
Adviseur Sport. 

 
 

Challenge 
Organiseer één beweegdag voor Katwijk 
 

Katwijk – Voor alle inwoners in Katwijk wordt een beweegdag georganiseerd 
met een breed aanbod aan sport- en beweegactiviteiten bij zoveel mogelijk 
deelnemende sport- en beweegaanbieders.  
 

 

Challenge 
Zorg voor een schoolzwemprogramma voor basisschoolkinderen 
 

Katwijk – Alle basisscholen wordt een keuzeprogramma aangeboden om 6x 
een dagdeel te zwemmen in zwembad Aquamar.  
 

  

Challenge 
Scan de motorische vaardigheid van de basisschoolleerlingen in Katwijk 
 

Katwijk – De MQ-test wordt op alle basisscholen in de gemeente Katwijk 
uitgezet.  
 

 
 

 

Challenge 
Zorg voor extra begeleiding bij minder vaardigheid in bewegen bij kinderen 
 

Katwijk – Versterking van de samenwerking rondom het kind biedt extra 
mogelijkheden om de motoriek te stimuleren  
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 4. Afspraken 
 

4.1 Organisatie 
De ondertekening van dit Katwijks Sportakkoord is een onderdeel van de Maatschappelijke Agenda. Met dit Katwijks Sportakkoord is de bal gaan rollen om sport en bewegen 
als doel en middel nog beter te benutten en te werken aan structurele samenwerking, waardoor alle inwoners een leven lang met plezier aan sport en bewegen deelnemen 
en optimaal kunnen profiteren van de positieve effecten hiervan. Met de betrokken partners gaan we met de experimenten en de challenges aan de slag en monitoren de 
maatschappelijke effecten van deze experimenten en challenges. We sturen bij daar waar nodig en laten los indien noodzakelijk. We zijn met de betrokken partijen 
gezamenlijk verantwoordelijk. Van belang is om de energie, betrokkenheid en het eigenaarschap vast te houden.  

 
Regierol en kerngroep  
De coördinatie voor de uitvoering van het Katwijks Sportakkoord ligt bij de kerngroep. De kerngroep bestaat uit de Stichting Sportpromotie Katwijk, Sportbedrijf Katwijk, 
Welzijnskwartier en de gemeente Katwijk. Vanuit de kerngroep worden de experimenten en challenges, die in dit Sportakkoord zijn benoemd, gecoördineerd en gemonitord. 
De kerngroep heeft een brede samenstelling van expertise-gebieden en relevante netwerken. Waar nodig wordt de kerngroep aangevuld. De gemeente heeft de regierol en 
faciliteert de kerngroep en de werkgroepen. Voor het borgen van het Katwijks Sportakkoord en de integrale aanpak zijn we steeds op zoek naar de verbinding met de 
vertegenwoordigers van de Maatschappelijke Agenda en sluiten aan bij bestaande overlegstructuren. De sportmakelaar speelt een rol in de tot stand brengen van deze 
verbinding en heeft hierin een pro-actieve houding. 

 
Werkgroepen 
De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitwering en uitvoering van de challenges binnen de ambities van het Sportakkoord. Voor iedere ambitie is een werkgroep 
geformeerd met relevante partners, die hierin een bijdrage leveren. De werkgroepen komen minimaal 6 keer per jaar bijeen om challenges te bedenken, uit te zetten en te 
evalueren. De buurtsportcoaches en de gemeente Katwijk sluiten (op afroep) aan bij de werkgroepen. 

 
Buurtsportcoaches 
De buurtsportcoaches in Katwijk zijn de drijvende kracht. Dit betekent niet dat zij verantwoordelijk zijn voor alle experimenten en challenges, maar zorgen voor de verbinding 
en samenhang. Momenteel zijn ….buurtsportcoaches actief met ieder een eigen focus. Afhankelijk van de focus wordt iedere buurtsportcoach ambassadeur van een ambitie 
uit het Katwijks Sportakkoord, waardoor borging van het Katwijks Sportakkoord wordt gerealiseerd. 
 

4.2 Samenwerking  
Samenwerken aan challenges binnen de Maatschappelijke Agenda van Katwijk 
Wij zien het Katwijks Sportakkoord als een kans om een impuls te geven aan de samenwerking met de partners in de gemeente. Katwijk legt de focus op de verbinding met 
partners om een totaal aanpak voor de opgaven in de Maatschappelijke Agenda te realiseren. Dit doen we door het uitzetten van concrete challenges en de inzet van een 
sportmakelaar. Bij de challenges worden de partners in het Katwijks Sportakkoord uitgedaagd hun expertise en ervaring in te zetten om tot invulling van de challenges te 
komen. We streven hierin naar samenwerking tussen verschillende partners en gebruiken het te realiseren Sportloket als platform waar vraag en aanbod en de verschillende 
expertises bij elkaar komen. Door deze werkwijze verwachten we vernieuwende ideeën en oplossingen. We monitoren het proces en de uitkomsten van deze challenges 
actief om de aanpak continu aan te kunnen scherpen en ervaringen breed te kunnen delen. 
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4.3 Communicatie 
Om zoveel mogelijk inwoners, maatschappelijke partners en verenigingen in Katwijk in beweging te krijgen en te houden is een goede communicatie van essentieel belang. 
We willen de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van het Katwijks Sportakkoord vergroten, zodat meer Katwijkers zich verbonden voelen met bewegen en met 
elkaar. Dat willen we doen door een merk te ontwikkelen; Katwijk beweegt! en een promotiecampagne te starten. 
Via een promotiefilm en één fysiek en online platform (een Sportloket) wordt deze campagne gestart om (nog) meer Katwijkers te enthousiasmeren voor een gezonde 
leefstijl. Bij het fysieke platform sluiten we aan bij de bestaande “Huizen” van de wijk” en online wordt vraag en aanbod met elkaar verbonden en de betekenis van sport en 
bewegen gedeeld. 

 
Boodschap 
Katwijk beweegt! Samen sterk in beweging. 
Katwijk is in beweging, Iedereen doet mee en werkt aan een vitaal en gezond Katwijk. Sport en bewegen verbindt inwoners in Katwijk en stimuleert partijen om samen te 
werken. We nemen samen initiatief om te zorgen voor een passend sport- en beweegaanbod, waar iedereen zich welkom voelt.  

 
Platform 
Katwijk beweegt! is het platform voor alles op het gebied van sport en bewegen in de gemeente Katwijk. Voor inwoners is het een plek om het sport- en beweegaanbod, de 
openbare beweegvriendelijke openbare ruimte en de buiten- en binnensportaccommodaties te ontdekken, maar ook waar o.a. informatie is te vinden over financiële 
regelingen, het belang van bewegen, de aanbevolen hoeveelheid bewegen per dag en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Voor partners is het een plek om 
ervaringen te delen, te leren van elkaar en samen nieuwe initiatieven te ontplooien. Via het platform worden sport- en beweegaanbieders ondersteund met kennis en tools. 
Verder geeft het platform het laatste nieuws op het sport- en beweeggebied en bevat per wijk een overzicht met activiteiten en evenementen. Tot slot biedt het platform een 
podium voor verhalen van ambassadeurs uit Katwijk die met hun verhalen anderen inspireren en stimuleren, maar ook zelf nog meer gemotiveerd raken en gewaardeerd 
worden in de gemeente Katwijk. Dit platform wordt samen met betrokken partijen ontwikkeld en kennis en informatie wordt zoveel mogelijk onderling gekoppeld. 

 
 

 
  

 
 

 
  

Doe mee met de sport en bewegen in Katwijk! 
Draag jij of jouw organisatie de sport en het bewegen een warm hart toe? Sluit je dan 
aan bij het Katwijks Sportakkoord en doen mee. www.detoekomstvankatwijk.nl 
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4.4 Financiën 
Het Katwijks Sportakkoord bestaat uit diverse ambities, experimenten en challenges. Deze ambities, experimenten en challenges hebben een financiële dekking nodig en/of 
professionele ondersteuning. Door het Sportakkoord kunnen we zowel inhoudelijk als financieel een extra impuls geven aan de Maatschappelijke opgaven in Katwijk.  
Uitvoeringsbudget Katwijks Sportakkoord 
De gemeente Katwijk kan met het Sportakkoord 2 jaar (2020 t/m 2021) uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen. Hiermee kunnen de ambities, experimenten en challenges 
uit het Sportakkoord worden opgepakt. Het gaat om een jaarlijks budget van € 40.000,-. 
Het uitvoeringsbudget van 2020 t/m 2021 wordt ingezet voor de volgende ambities, experimenten en challenges: 

 Realisatie één Sportloket (digitaal en fysiek platform) en de promotiecampagne Katwijk beweegt! (€ 7.500,-)
 Samenwerking sportverenigingen / sportaanbieders en ondernemers met ondersteuning van een sportmakelaar (€ 25.000,-)
 Uitvoering dagelijks sport- en beweegaanbod 0-99 jaar met activiteiten voor kwetsbare groepen (aangepast sporten) (€ 15.000,-)
 Opleidingen en bijscholing besturen en kader (services NOC*NSF)
 Voorlichting begeleiding speciale doelgroepen (services NOCNSF)
 Uitvoering meting motorische vaardigheden basisonderwijs (€ 15.000,-)
 Extra begeleiding bij motorische achterstand ( € 9.000,-)
 Uitvoering (open) beweegdag Katwijk (€ 3.000,-)
 Bewegen op recept / Gecombineerde Leefstijlinterventie / kantinescan (€ 7.500,-)
 Topsporters ambassadeurs van het Katwijks Sportakkoord (€ 3.000,-)
 Zwemvaardigheid vergroten bij kinderen - Swimming is cool (€ 22.500,-)
 Sociale sportkaart en verbinden “Huizen van de wijk” (€ 7.500,-)
 Overigen (€ 5.000,-)

Startprogramma eerste jaar 
 Realisatie één Sportloket (digitaal en fysiek platform) en de promotiecampagne Katwijk beweegt!
 Samenwerking sportverenigingen / sportaanbieders en ondernemers met ondersteuning van een sportmakelaar
 Uitvoering meting motorische vaardigheden basisonderwijs

Jaarlijks wordt op basis van de actuele stand van zaken beoordeeld welke experimenten en challenges worden geborgd en toegevoegd. Dit is ook het moment om, op basis 
van de maatschappelijke resultaten, het Sportakkoord te actualiseren en de keuzes in het uitvoeringsbudget te bepalen en evt. her te verdelen. 

Inzet buurtsportcoaches / Lokale adviseur Sport 
De gemeente Katwijk neemt deel aan de Brede Impuls Combinatiefuncties. De buurtsportcoaches zijn ambassadeur van het Katwijk Sportakkoord en zijn “de Spin” in het web 
om samen met de sportmakelaar de verbinding met de verschillende partijen te realiseren.  
Vanuit de “sportlijn” van het Nationaal Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport (Sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) ondersteuning beschikbaar middels een Lokale 
adviseur Sport. Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende de uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021) en ondersteunt de sportaanbieders bij hun vraagstukken / dillema’s 
en kan services inzetten, bijv. voor de uitvoering opleidingen, workshop proces- en trajectbegeleiding verduurzaming etc. 

Gemeentelijke bijdrage 
De gemeente Katwijk geeft uitvoering aan haar sport- en beweegbeleid als onderdeel van de MAG. Verengingen en andere maatschappelijke instellingen die (samen) een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan één van de opgaven van de MAG kunnen (samen) hiervoor subsidieaanvragen volgens de nieuwe subsidiemethodiek van de MAG. Per 
opgave is er een budget beschikbaar. De exacte hoogte van het budget per opgave is op dit moment nog niet bekend.  

Cofinanciering van partners en inzet in natura 
Partners die zich verbinden aan het Katwijks Sportakkoord leveren inzet in natura of stellen financiële middelen ter beschikking. 
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“Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen”. 
 

Dit motto is op het Katwijks Sportakkoord van toepassing. Samen zijn we verantwoordelijk en gaan we experimenteren om ons doel te halen.  
We vormen een team! 

 
 


