
Katwijks 
Sportakkoord

Kick-off
4 november 2019



Woord vooraf
Adger van Helden - Wethouder Samenleving, Werk en Financiën

Maatschappelijke Agenda
en

Lokaal Sportakkoord



Even voorstellen
Hélène Kruis – Sportformateur

Procesbegeleider 
van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord



Programma
Wat houdt het Nationaal Sportakkoord in? 
Waarom een Lokaal Sportakkoord? 
Warming-up
Praktische tips
Aan de slag - ronde 1
Wissel – koffie /thee
Aan de slag – ronde 2
Pitches (1 min.)
Laatste pen
Afsluiten / vervolg



Aftrap
Initiatief vanuit Stichting Sportpromotie Katwijk, Welzijnskwartier, 
Sportbedrijf Katwijk en de gemeente Katwijk

Er gebeuren al ontzettend veel goede dingen in Katwijk 

Kracht van sport en bewegen nog beter benutten en samen nog 
meer voor elkaar krijgen

Nog meer toekomstbestendige verbindingen



Nationaal akkoord “Sport verenigt Nederland”.

Looptijd 2018 t/m 2012

6 ambities:
Inclusief sporten en bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Van jongs af vaardig in bewegen
Topsport inspireert

Vervolg Lokale Sportakkoord



Hoe komen we tot een 
“Katwijks Sportakkoord”?
Inzet sportformateur

Nog meer verbinding tussen sport, overheid, maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven

Gelijkwaardigheid en eigenaarschap: thema’s/speerpunten en de 
invulling worden gezamenlijk gekozen

Samen doen!



Wat willen we met het “Katwijks 
Sportakkoord” bereiken?
We willen gezamenlijk een beweging op gang brengen, die gericht 
is op dat nog meer Katwijkers met plezier aan sport en bewegen 
kunnen (gaan) deelnemen.

Hiervoor gaan we op zoek naar de gezamenlijke dromen en 
ambities om sport als doel of middel in te zetten.



Planning
Sept. – Start sportformateur
Okt. – Voorbereidingen treffen
Nov. – Bijeenkomsten 4 en 11 november
Nov. / dec. – Penvoering Lokaal Sportakkoord
Begin jan.  – Concept Raad
24 jan. 2020 - Ondertekening Lokaal Sportakkoord 

tijdens Gala Sportverkiezing



Wat verwachten we van jullie?
Ambassadeurs van het Katwijks Sportakkoord

Actieve participatie om invulling te geven aan het Katwijks 

Sportakkoord (thema’s/speerpunten)

Gezamenlijke ondertekening en uitvoering (rol en/of middelen)



Klinkt mooi! Maar ja.....
Welk voordeel heeft dit voor mij?

Welk voordeel heeft mijn (sport)vereniging hiervan?

Welk voordeel heb ik als (sport) aanbieder?

Welk voordeel heeft dit voor mijn organisatie?

Welk voordeel heeft dit voor mijn bedrijf?



Realisatie ambitie
Uitvoeringsbudget van de rijksoverheid (hoogte is afhankelijk van 
aantal inwoners - 3 jaar)

Ondersteuning van de gemeente

Ondersteuning van een Lokaal Adviseur Sport (Marvin Stavers)

Waardevouchers voor sportverenigingen 



Warming - up

Raymond Lempers
Sportparkmanager Welzijnskwartier



Warming - up

Norm Gezond Bewegen?





Vraag 1
Hoeveel % van de inwoners in de 
gemeente Katwijk haalt de norm gezond 
bewegen?

64,8% - rood

50,0% - groen



Vraag 2
Hoeveel % van de inwoners in de 
gemeente Katwijk is lid van een 
sportvereniging (NOC*NSF)?

26,9% - rood

23,7% - groen



Vraag 3
Hoeveel % van de inwoners boven de 19 
jaar in de gemeente Katwijk heeft 
overgewicht?

48,2% - rood

57,5% - groen



Vraag 4
Hoeveel % van de inwoners tussen de 
12-14 jaar in de gemeente Katwijk heeft 
overgewicht?

24,7% - rood

12,4% - groen



Stelling 1
In de gemeente Katwijk is voldoende 
aandacht voor een veilig sportklimaat

Eens  - groen

Oneens - rood



Stelling 2
In de gemeente Katwijk is voldoende 
sport-, beweeg-, speelaanbod voor alle 
doelgroepen (in ruimste zin)

Eens – groen

Oneens - rood



Stelling 3
In de gemeente Katwijk zijn de 
sportaanbieders voldoende maatschappelijk 
betrokken

Eens – groen

Oneens - rood











In groepen aan de slag! 
Wat typeert Katwijk?

Welke kansen en ontwikkelingen zien jullie?

Wat is jullie droombeeld voor het Katwijks Sportakkoord?

Welke thema’s en speerpunten moeten volgens jullie terugkomen 
in het Katwijks Sportakkoord?

Wat gaan we claimen?



Ronde 1
Kaart met nummer 1
Sportmateriaal op kaart
Naar de tafel met hetzelfde sportmateriaal

Pauze



Ronde 2
Kaart met nummer 2 
Sportmateriaal op kaart
Naar de tafel met hetzelfde sportmateriaal

Pitches



https://www.online-stopwatch.com/rocket-timer/full-screen/

https://www.online-stopwatch.com/rocket-timer/full-screen/


Laatste ronde
Pak een stift – loop langs de tafels – voeg 
de laatste opmerkingen, ideeën en/of 
kansen toe!



Bedankt voor nu 
en tot volgende week
11 november 19.30 – 21.30

Locatie; Dorpshuis Valkenburg
Inhoud; Thema’s en speerpunten kiezen 


