
BEWEEGAKKOORD
GEMEENTE BERGEN

NOVEMBER 2020





1. Voorbeschouwing   4

2. Tactiek   5

 2.1 Sportieve en gezonde jeugd   6

 2.2 Positieve Gezondheid   7

 2.3 Vitale sport- en beweegaanbieders 8

3. Spelregels   9

 3.1 Organisatie   9

 3.2 Communicatie   9

 3.3 Financiën   10

4. Spelers   11

INHOUDSOPGAVE



0 4

1. VOORBESCHOUWING 

Het is enorm belangrijk dat mensen in 
de gemeente Bergen (blijven) sporten 
en bewegen. Sporten en bewegen 
houdt mensen gezond, zorgt voor 
plezier en brengt mensen samen. 
Bovendien houdt het onze verenigingen 
vitaal. Om dat te realiseren, moeten 
verenigingen, organisaties, gemeente en 
ondernemers meer samenwerken. Dit 
beweegakkoord is hiervoor de aanzet.

Beweegakkoord
Het beweegakkoord voor de gemeente 
Bergen is ontwikkeld in navolging op 
het Nationaal Sportakkoord. Sport- en 
beweegaanbieders, onderwijs, zorg & 
welzijn en maatschappelijke organisaties 
uit de gemeente Bergen hebben hier 
aan bijgedragen. Samen formuleerden 
we ambities, aansluitend op de lokale 
behoeften en vraagstukken, die we 
gezamenlijk oppakken. De ambities zijn 
uitgewerkt in concrete acties waar we 
samen mee aan de slag gaan.

Proces
Om te komen tot een beweegakkoord 
organiseerden we in september 2020 
vijf dorpsbijeenkomsten. Tijdens deze 
dorpsbijeenkomsten zijn de uitdagingen 
op het gebied van sport en bewegen 
voor de betreffende kern, maar ook 
voor de gemeente Bergen besproken. 
Samen is gekeken hoe de leefbaarheid 
van de dorpen in de gemeente Bergen 

door de inzet van sport, bewegen en 
vitale aanbieders vergroot kan worden. 
Hieruit zijn verschillende actiepunten 
naar voren gekomen, deze zijn terug 
te vinden in dit beweegakkoord. De 
betrokken partijen (supporters) die hun 
handtekening onder dit beweegakkoord 
zetten beslissen dus samen over 
de inhoud en nemen samen 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering. 

Vervolg
De handtekeningen onder dit 
beweegakkoord zijn de eerste stappen 
om de ambities te bereiken. Wie zijn 
handtekening heeft gezet, zegt hiermee 
naar vermogen bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de ambities. 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. Wat we doen is niet allemaal 
nieuw, maar door de manier waarop 
we het uitvoeren geven we sport en 
bewegen een impuls in de gemeente 
Bergen. 
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2. TACTIEK

Met het beweegakkoord willen we 
bereiken dat alle inwoners van de 
gemeente Bergen voldoende bewegen en 
een gezonde en vitale leefstijl nastreven. 
Dit komt doordat sporten en bewegen 
bij ons gestimuleerd wordt, ook door de 
natuurlijke omgeving. Samen houden 
we elkaar fit en waar nodig steken we de 
handen uit de mouwen. Ook de jeugd 
krijgt de mogelijkheid zichzelf op een 
natuurlijke manier sportief en gezond te 
ontwikkelen. Kwetsbare burgers krijgen 
voldoende aandacht en er ontstaan in 
diverse kernen en locaties natuurlijke 
samenwerkingsverbanden. Verenigingen 
in de gemeente Bergen zijn echte 
spelbepalers en staan midden in de 
maatschappij en nemen hierbij ook hun 
verantwoordelijkheid. 

We doen dit door natuurlijke 
samenwerkingen aan te gaan en logische 
sportieve verbanden te smeden. De 
ambities worden uitgewerkt in de 
volgende thema´s: 

• Sportieve en gezonde jeugd 
 Natuurlijk krijgt de jeugd in de gemeente 
 Bergen de mogelijkheid om te leren hoe 
 ze zich ook sportief en gezond kunnen  
 ontwikkelen. 
• Positieve gezondheid 
 Natuurlijk is er ruime aandacht voor 
 de vitaliteit van de kwetsbare burgers. 
 Mensen in de gemeente Bergen hebben 
 het vermogen om zich aan te passen en 
 een eigen regie te voeren. 
• Vitale sport- en beweegaanbieders 
 Natuurlijk worden verenigingen  
 in de gemeente Bergen zo versterkt dat  
 het echte spelbepalers worden.

Omdat het beweegakkoord meer is dan 
woorden op papier, zijn per hoofdthema’s 
concrete activiteiten beschreven 
die opgepakt kunnen worden. Door 
ondertekening van dit beweegakkoord 
komen ook extra middelen vrij die weer 
ingezet kunnen worden om deze ambities 
ook daadwerkelijk waar te maken.
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2.1 SPORTIEVE EN GEZONDE JEUGD
De jeugd dient van jongs af aan 
vertrouwd te raken met sport, bewegen 
en gezondheid. Schoolpleinen worden 
optimaal benut om sport en bewegen te 
stimuleren. Ouders en kinderen worden 
bewust gemaakt van het belang van 
een gezonde leefstijl. Dit stimuleren we 
door op een laagdrempelige manier 
mogelijkheden voor de jeugd te creëren 
om te gaan sporten en bewegen. 

Wat zijn onze uitdagingen?
De beweegvaardigheden van kinderen 
gaan achteruit. Er zijn kleuters die 
geen bal kunnen gooien of vangen, of 
een koprol kunnen maken. Landelijk 
onderzoek van de GGD (2017) toont aan 
dat de helft van de kinderen van vier tot 
twaalf jaar te weinig beweegt. Kinderen 
en jongeren sporten en bewegen minder 
dan voorheen, ook recent onderzoek (MQ 
Scan 2019) toont aan dat kinderen en 
jongeren minder sporten en bewegen dan 
voorheen. Hierdoor blijft de motorische 
ontwikkeling achter, wat de kans op 
gezondheidsproblemen vergroot. Uit 
de resultaten van de MQ Scan blijkt dat 
28% van de basisschoolleerlingen uit 
de bovenbouw in Nederland motorisch 
achterblijft. Motoriek is het vermogen om 
in allerlei contexten te bewegen. Kinderen 
die achterblijven met hun motorische 
ontwikkeling zullen minder makkelijk 
en minder graag bewegen, ook als 
volwassenen.

In de gemeente Bergen is een groot deel 
van de jeugd lid van een sportvereniging, 
de verenigingen in de gemeente Bergen 

zijn daarmee een belangrijk onderdeel 
binnen het sport- en beweeggedrag van 
de jeugd. Echter zien we dat de uitval bij 
de jeugd steeds groter wordt. Er komen 
andere interesses en de binding met 
de club wordt steeds minder. Samen 
moeten we ervoor zorgen dat we de jeugd 
meer en langer behouden voor onze 
verenigingen. 
 
Wat willen we bereiken? 
Jong geleerd is oud gedaan. We willen 
ervoor zorgen dat bewegen voor kinderen 
vanzelfsprekend is. We zetten hierbij in 
op de sport- en beweegdeelname en de 
motorische vaardigheden van kinderen. 
Waar mogelijk willen we dit verhogen 
en verbeteren. We sluiten daarbij 
vooral aan op het aanbod dat er is en 
proberen dat beter te benutten door als 
onderwijs, sport- en beweegaanbieders, 
combinatiefunctionarissen, gemeente en 
andere partners samen te werken.

We stellen hierbij de volgende doelen 
• Bevorderen van de kwaliteit van het 
 beweging rondom het onderwijs
• Samenwerking tussen onderwijs, 
 buitenschoolse opvang, sportaanbieders 
 en partners in de kern stimuleren
• Een laagdrempelige sportmogelijkheid in 
 de gemeente creëren voor kinderen (en 
 volwassenen)
• Talenten kinderen erkennen en benutten
• Verenigingen laten leren van elkaar op 
 thema jeugd

Welke acties pakken we op?
• Begeleiding en ondersteuning van 
 het basisonderwijs op alle beweeg- 
 en gezondheidsvlakken (zoals 
 bewegingsonderwijs)
• Sportprogramma’s in het basisonderwijs 
 realiseren: koppelen van de verenigingen 
 en sportaanbieders zodat leerlingen 
 laagdrempelig kunnen kennismaken
• Professionele jeugdtrainers diverse 
 sporten laten ‘rouleren’ door de 
 gemeente (ook train de trainer)
• Organiseren van E-Sports in combinatie 
 met skill games in de gemeente Bergen
• Verlagen van drempel voor gebruik van 
 financiële regelingen (Stichting Leergeld)
• Realiseren van een Multisportaanbod 
 waarbij basisschooljeugd na schooltijd 
 kennis kan maken met diverse sport- en
  beweegmogelijkheden

Wie doen er mee?
Volgt in uitvoeringsplan.

Goede voorbeelden
Ben Bizzie 
Ben Bizzie is hét beweegmaatje voor alle 
kinderen in de gemeente. Ben Bizzie zorgt 
ervoor dat alle kinderen in de gemeente 
Bergen nog meer in beweging komen. Dit 
doet Ben Bizzie door van de gezonde en 
actieve keuze een vanzelfsprekende keuze 
te maken. Dit alles in samenwerking met 
het beweegteam van Bergen Beweegt 
Natuurlijk, de verenigingen en andere 
organisaties uit de gemeente Bergen. 
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2.2 POSITIEVE GEZONDHEID 
Het stimuleren van sport en bewegen 
bevordert de gezondheid, de vitaliteit 
en de leefbaarheid in de gemeente 
Bergen. Niemand staat aan de kant 
maar iedereen doet direct of indirect 
mee. Dit thema is gericht op kwetsbare 
doelgroepen, zoals senioren, mensen 
met een gezondheidsachterstand en 
mensen met een beperking. Maar ook de 
volwassenen die op een of andere manier 
niet (meer) voldoende aan bewegen 
toekomen. Bewegen zorgt ervoor dat 
deze mensen minder snel afhankelijk zijn 
van zorg. De doelen op dit thema zijn 
gezondheidsbevordering, ontmoeting, het 
bevorderen van de zelfredzaamheid en 
zelfstandig en veilig leven. Mensen moeten 
zich bewust zijn van de preventieve 
werking van bewegen en een gezonde 
leefstijl. 

Wat zijn onze uitdagingen? 
In de gemeente Bergen is een divers 
sport- en beweegaanbod. Een groot deel 
(49%) van de inwoners maken wekelijks 
gebruik van dit aanbod. Dit percentage 
ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde 
(51%). Daarnaast voldoet 52% van de 
inwoners van de gemeente Bergen 
aan de beweegrichtlijn, landelijk ligt dit 
percentage ook op 52% (GGD, 2016). 
Wat verder opvalt is dat 57% van de 
inwoners van negentien jaar en ouder in 
de gemeente Bergen kampt met (ernstig) 
overgewicht, landelijk ligt dit gemiddelde 
op 49%. 

Het feit dat een groot deel van de 
inwoners gebruik maakt van het 

bestaande sport- en beweegaanbod 
wil niet zeggen dat sport en bewegen 
voor iedereen in de gemeente 
Bergen vanzelfsprekend is. Kwetsbare 
doelgroepen als senioren, mensen met 
een beperking, statushouders en mensen 
met een gezondheidsachterstand blijven 
achter in de sport- en beweegdeelname. 
Dit blijkt uit landelijk onderzoek van het 
Mulier Instituut (2015). Bewegen kan voor 
deze doelgroepen verschillende positieve 
gezondheidseffecten opleveren. 

Naast het gezondheidsaspect kan sport 
en bewegen ook een middel zijn tegen 
eenzaamheid. Ongeveer 44% van de 
inwoners van de gemeente Bergen voelt 
zich (wel eens) eenzaam (GGD, 2016). 
Juist bij kwetsbare doelgroepen is het 
sociale netwerk vaak beperkt. Vanwege 
hun kwetsbaarheid verkeren ze vaak in 
een sociaal isolement. Een samenwerking 
tussen de sport- en beweegaanbieders 
en de zorg- en welzijnsorganisaties in de 
gemeente Bergen zal van belang zijn om 
de kwetsbare doelgroepen in beweging te 
krijgen, hun gezondheid te bevorderen en 
om uit het sociaal isolement te komen. 

Wat willen we bereiken? 
Door goede samenwerking tussen 
maatschappelijke organisaties en sport- 
en beweegaanbieders is er altijd een 
match te maken tussen de wensen en 
behoeften van (inactieve) inwoners en 
sport- en beweegaanbod. Het aanbod 
wordt aangepast en afgestemd op de 
behoeften van de inwoners van de 
gemeente Bergen, waardoor meer 
inwoners zullen gaan sporten en bewegen 

en daardoor gezondheid en participatie 
bevorderd worden. 

We stellen hierbij de volgende doelen  
• Mensen die niet sporten en bewegen in 
 kaart brengen (27-40 jr.)
• Behoeften en barrières in kaart brengen 
 per doelgroep, zodat hier concrete
 plannen voor gemaakt kunnen worden
• Preventie en zorg beter op elkaar aan 
 laten sluiten
• Stimuleren van ontmoeting, participatie 
 en zelfredzaamheid door de inzet van 
 sport en bewegen
• Een laagdrempelige sportmogelijkheid in 
 de gemeente creëren voor alle inwoners

Welke acties pakken we op?
• Organiseren van infomarkten en fittesten 
 voor kwetsbare inwoners
• In kaart brengen van sport en 
 beweegaanbod per doelgroep. 
 Tevens kijken naar dorps- en gemeente 
 overstijgend aanbod
• Uitbreiden van wandelgroepen voor 
 ouderen in alle dorpskernen (zoals 
 Nationale Diabetes Challenge)
• Aanbieden van cursussen valpreventie in 
 alle dorpen 
• Ontwikkelen van toolkit voor nieuwe
 inwoners m.b.t. aanbod sport en 
 bewegen
• Realiseren van beweegvriendelijke 
 omgeving voor ouderen (denk aan 
 het plaatsen van paaltjes met routes,
 realiseren van bankjes om te rusten,
 aanpakken van onveilige fietspaden etc.
• Toegankelijk maken van de duofiets bij
 Maasduinen Staete 

Wie doen er mee?
Volgt in uitvoeringsplan.

Goede voorbeelden 
Samen in beweging Bergen 
Samen in Beweging is een organisatie 
die activiteiten aanbiedt op het gebied 
van onder andere sport en spel, beweeg 
bewust, gymnastiek, ook op de stoel, 
bewegen op muziek en sportief wandelen. 
De activiteiten zijn speciaal bedoeld voor 
50 plussers. 
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2.3 VITALE SPORT- EN 
BEWEEGAANBIEDERS 
Er zit veel kracht bij onze sport- en 
beweegaanbieders, maar er wordt 
steeds meer gevraagd. Vernieuwen, 
samenwerken, maatschappelijk 
ondernemen, ander aanbod, veilig 
sportklimaat, gezonde sportkantines 
enzovoort. Om dit te kunnen bereiken, is 
er een solide en sterke basis nodig om in 
te spelen op toekomstige ontwikkelingen. 
Alleen ga je sneller, maar samen kom je 
verder. De vitale sportaanbieder draagt 
zijn steentje bij.

Wat zijn onze uitdagingen? 
24% van de inwoners in de gemeente 
Bergen is lid van een sportvereniging. 
Landelijk ligt dit gemiddelde op 25% 
(NOC*NSF 2018). De sportverenigingen 
zijn daarmee een belangrijk onderdeel 
in het sport- en beweegaanbod binnen 
de gemeente Bergen. Ondanks dat een 
kwart van de inwoners van de gemeente 
Bergen lid is van een sportvereniging 
liggen er een aantal uitdagingen voor de 
sportverenigingen.

Gemeente Bergen verandert 
De verwachting is dat het aantal jongeren 
afneemt en het aantal ouderen in de 
gemeente Bergen toeneemt. Dit heeft 
ook impact op de verenigingen in Bergen. 
Momenteel zijn voornamelijk jeugd en jong 
volwassenen lid van de sportverenigingen 
en juist deze doelgroepen zullen de 
komende jaren krimpen. Daar tegenover 
staat dat de groep 55+ zal toenemen. 
Sportverenigingen zullen moeten 

nadenken over passend aanbod voor 
verschillende doelgroepen. 

Ongeorganiseerd sporten 
Daarnaast is de opkomst van individueel 
en ongeorganiseerd sporten en bewegen 
een bedreiging voor de sportverenigingen 
in Bergen. Dit is ook een landelijke 
trend die al enige tijd zichtbaar is. 
In de top vijf van meest beoefende 
sporten in Nederland staat geen enkele 
verenigingsport meer. Zo doen veel 
inwoners in de gemeente Bergen aan 
fitness (18%), hardlopen (7%) en sportief 
wandelen (2%) (GGD 2016).

Bestuur en organisatie
De toekomst van veel kleine Limburgse 
sportverenigingen is onzeker. Ze 
hebben te maken met teruglopende 
ledenaantallen, kunnen onvoldoende 
bestuursleden vinden of hebben financiële 
problemen (HVDSL, 2020). Ook in de 
gemeente Bergen zijn er verenigingen 
die tegen dezelfde problemen aanlopen. 
Verenigingen overwegen daarom steeds 
vaker om meer te gaan samenwerken. 
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
omni-vereniging. Bij een omni-vereniging 
worden de krachten van verschillende 
(sport)verenigingen gebundeld tot één 
grote sterke vereniging. 

Wat willen we bereiken?
Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal 
en toekomstbestendig met voldoende 
vrijwilligers. Daardoor blijft sport en 
bewegen voor iedereen toegankelijk en 
bereikbaar. Sport- en beweegaanbieders 

hebben de krachten gebundeld en maken 
gebruik van elkaars kwaliteiten.

We stellen hierbij de volgende doelen  
• Het aantal actieve sporters/leden van 
 een sportvereniging stijgt van 24% naar 
 35%
• Versterken van de organisatorische en 
 financiële basis bij (sport) verenigingen 
• Een laagdrempelige sportmogelijkheid in 
 de gemeente creëren voor alle inwoners 
• Een goede balans vinden tussen de 
 ongeorganiseerde en de georganiseerde 
 sport 
• Verhogen van het aantal 
 samenwerkingsverbanden tussen 
 verenigingen onderling en met het 
 onderwijs, de zorg, welzijnswerk en het  
 bedrijfsleven. 
• Komen tot nieuwe concepten, 
 initiatieven en aanbod waarmee 
 verenigingen worden versterkt

Welke acties pakken we op?
• Vernieuwend aanbod aanbieden 
 binnen de verenigingen (bijvoorbeeld, 
 wandelvoetbal/Dynamic tennis)
• Gezamenlijk oppakken van 
 verenigingstaken zoals 
 ledenadministratie, financiën 
 en gezamenlijke inkoop
• Oprichten van Kernteam   
 beweegakkoord/Sportraad
• Opzetten samenwerkingsverband  
 jeugdafdeling voetbalverenigingen
• Opzetten van een gezamenlijke   
 vrijwilligerspool (per dorp)
• Opzetten van een gezamenlijk  
 lidmaatschap (in dorp) met meerdere 

 verenigingen/aanbieders, zoals bij De 
 Alverman 
• Gezamenlijk organiseren van 
 tennisopleiding tennisverenigingen
• Organiseren themabijeenkomsten 
 voor sport en beweegaanbieders, zoals 
 pedagogische ondersteuning
• Omnivereniging op dorpsniveau of 
 sportniveau (verenigingen), met een 
 doorkijk naar één omnivereniging in de 
 gehele gemeente. 
• Gezamenlijke trainer voor alle 
 tennisverenigingen gemeente Bergen 
• Oprichten van een (gezamenlijk) 
 jeugdbestuur

Wie doen er mee? 
Volgt in uitvoeringsplan.

Goede voorbeelden 
Samenwerking voetbal 
Afgelopen jaar hebben drie 
voetbalverenigingen in Bergen (RKVV 
Montagnards, HRC’27 en Stormvogels’28) 
de handen ineengeslagen en zijn gaan 
samenwerken op het gebied van jeugd. 
Op dit moment spelen er drie jeugdteams 
onder de naam ST Maasduinen. Deze 
samenwerking was noodzakelijk om de 
kwaliteit van het jeugdvoetbal in de regio 
een boost te geven. 
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3. SPELREGELS

3.1 ORGANISATIE 
De ondertekening van  het 
beweegakkoord is het begin. Dit 
beweegakkoord geeft een extra impuls 
aan sport en bewegen in de gemeente 
Bergen. Met de betrokken partners 
gaan we per thema en speerpunt aan 
de slag om vervolg te geven aan de 
gemaakte afspraken. We zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk!

Van belang is om de betrokkenheid en 
het eigenaarschap bij partners hoog te 
houden. Iedereen is zelf verantwoordelijk 
voor zijn of haar actie. We proberen dit 
echter zo goed mogelijk te stroomlijnen 
door aandacht te hebben voor de 
uitvoering van het beweegakkoord.

Jaarlijks wordt minimaal één bijeenkomst 
gehouden die in het teken staat van 
het beweegakkoord. Hierbij blikken we 
terug en kijken we vooruit. We bepalen 
gezamenlijk nieuwe focusgebieden en 
speerpunten. Regelmatig worden partners 
bijgepraat over relevante ontwikkelingen 
en resultaten van het beweegakkoord.

We willen voorkomen dat de structuur 
en organisatie een doel op zich wordt 
in plaats van een middel. Er gebeuren 
veel goede dingen op het gebied van 
sport en bewegen in de gemeente 
Bergen. Vanuit dit beweegakkoord willen 
we die zaken vooral verder met elkaar 
verbinden en daar waar behoeften liggen 
door ontwikkelen. We hebben voor de 
organisatie de volgende opzet voor ogen.

Om de actiepunten uit het beweegakkoord 
te kunnen uitvoeren, zijn middelen en 
mensen nodig. De mogelijkheden worden 
hieronder opgesomd.

Kerngroep 
We willen werken met een kerngroep die 
in algemene zin de visie en uitvoering 
van het lokale beweegakkoord monitort. 
De kerngroep bestaat bij voorkeur uit 
tenminste een vertegenwoordiging van 
iemand uit het onderwijs, de zorg, een 
maatschappelijke organisatie één of 
meerdere sport- en beweegaanbieders 
en de gemeente. De kerngroep komt 
minstens vier keer per jaar bij elkaar.

Werkgroepen
In dit beweegakkoord staan drie 
thema’s centraal. Per thema wordt een 
werkgroep opgericht. De werkgroepen 
zijn bij voorkeur verantwoordelijk voor 
het coördineren van de uitvoering van de 
actiepunten binnen de thema’s van het 
beweegakkoord. De werkgroepen komen 
minstens drie keer per jaar samen. Het 
eerste initiatief ligt bij de initiatiefnemer, 
bijvoorbeeld een vereniging, 
maatschappelijke partner of de gemeente.

Rol van de gemeente 
Het beweegakkoord is van de 
ondertekenaars en niet van de gemeente. 
De gemeente Bergen is als ondertekenaar 
één van de partijen die bijdraagt aan het 
succes en zo veel mogelijk initiatieven 
van partijen stimuleert en ondersteunt. 
De gemeente neemt actief deel aan alle 
gesprekken en bijeenkomsten.

Adviseur Lokale Sport 
Voor sportverenigingen die aangesloten 
zijn bij de NOC*NSF zijn er extra 
middelen en ondersteuning beschikbaar 
om de ambities waar te maken. De 
Adviseur Lokale Sport begeleidt bij de 
aanvraag en inzet van services (zoals 
deskundigheidsbevordering, workshops, 
trajectbegeleiding, interventie of 
bijscholing). Dit doet hij in nauw overleg 
met het kernteam. De Adviseur Lokale 
Sport blijft beschikbaar gedurende 
de periode van de uitvoering van het 
beweegakkoord (t/m 2022).

Beweegcoaches Bergen Beweegt 
Natuurlijk 
De gemeente Bergen neemt deel aan 
de Brede Impuls Combinatiefuncties. Via 
deze rijksregeling zijn buurtsportcoaches 
actief vanuit Bergen Beweegt Natuurlijk. 
Een groot deel van de acties uit het 
beweegakkoord kunnen in samenwerking 
worden opgepakt en ondersteund door 
de beweegcoaches van Bergen Beweegt 
Natuurlijk. 

3.2 COMMUNICATIE
Om zoveel mogelijk inwoners, partners en 
verenigingen in de gemeente Bergen 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. 

Het streven is om een platform te 
ontwikkelen waar alles op het gebied van 
sport en bewegen in de gemeente Bergen 
te vinden is. Een plek voor inwoners 
om het sport- en beweegaanbod in de 
gemeente Bergen te ontdekken, maar 
ook informatie over financiële regelingen 
en voor mensen met een beperking. Het 
platform geeft ook het laatste nieuws op 
sportgebied en bevat een agenda met 
overzicht van activiteiten en evenementen. 
Hierbij is het mogelijk om aan te sluiten 
bij een bestaand platform (bijv. Bergen 
Online).

Om inwoners en partners uit de 
gemeente Bergen te informeren en 
inspireren worden verschillende online 
kanalen ingezet, waaronder Facebook, 
Instagram en een digitale nieuwsbrief. 
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 gaan we op zoek naar lokale 
helden die als rolmodel of ambassadeur 
fungeren. Hierbij kan gedacht worden 
aan (top)sporters en talententen die uit 
de gemeente Bergen komen, maar ook 
aan verenigingshelden. Via de genoemde 
kanalen worden de verhalen van de 
ambassadeurs gedeeld.
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3.3 FINANCIËN
Om uitvoering te geven aan het 
beweegakkoord in de gemeente Bergen 
zijn er diverse middelen beschikbaar. 
Onderstaand zijn deze middelen 
beschreven

Uitvoeringsbudget Sportakkoord 
De gemeente Bergen kan met het 
beweegakkoord in 2020, 2021 en 
2022 uitvoeringsbudget van het Rijk 
ontvangen. Hiermee kunnen acties en 
speerpunten uit het beweegakkoord 
worden opgepakt. Het gaat om een 
jaarlijks budget van € 10.000.

Inzet Adviseur Lokale Sport 
Vanuit de ‘sportlijn’ (sportbonden, NL 
Actief en NOC*NSF)  van het Nationale 
beweegakkoord is een ‘Adviseur Lokale 
Sport’ per gemeente aangesteld. Deze 
adviseur blijft beschikbaar gedurende 
de periode van uitvoering van het 
beweegakkoord (t/m 2022). Lokaal 
kunnen via deze adviseur services 
worden ingezet, bijvoorbeeld voor de 
uitvoering van opleidingen, workshops 
en proces- en trajectbegeleiding (zoals 
verduurzaming en gezonde kantine). 
Het ‘servicebudget’ voor de gemeente 
Bergen bedraagt jaarlijks € 7.000.

Cofinanciering 
De middelen die beschikbaar komen 
door het sluiten van het beweegakkoord 
in de gemeente Bergen zijn leidend. 
Indien met deze middelen niet alle 
gewenste acties te realiseren zijn, 
onderzoeken we of cofinanciering 
van andere partijen mogelijk is. Te 
denken valt aan ondersteuning vanuit 
zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
banken of onderwijs.

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 onze sport- en beweegaanbieders, 
heeft voor het mogelijk maken van 
acties en activiteiten soms nog een 
groter effect dan het inzetten van 
financiële middelen.
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4. SPELERS
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Onderstaande organisaties dragen naar 
vermogen bij aan het verwezenlijken van 
de ambities uit dit beweegakkoord. 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. Wat we doen is niet allemaal 
nieuw, maar door de manier waarop 
we het uitvoeren geven we sport en 
bewegen een impuls in de gemeente 
Bergen.

TV Afferden 
HRC’27
EWC 46
Reisa ‘42 
Judo Ryu Maasduinen 
TV Het Moleneind 
Tennisvereniging Bergen 
RKvv Montagnards 
VC Montagnards 
TWC Noord Limburg 
Stormvogels ‘28 
Optisport 
TV Siebengewald 
Schutterij St. Petrus 
Samen in Beweging 
Fysio Holland 
GGD 
Proteion 
Dichterbij 
Synthese 
De Zorggroep 
Huisartsenpraktijk Afferden 
‘t Hofse veld
fysio bergen
Fysio Bergen 

KNVB 
Afferden Samen Beter 
Basischool ‘t Kendelke 
Basischool ‘t Diekske 
Lijn 83
Basisschool de Fontijn 
Basisschool Catharinaschool 
Basisschool Vitusschool 
Team Fit 
IKS 
Golfclub Blijenbeek 
KNLTB 
Stichting Invitare 
Basisschool Klimop
Bergen Beweegt Natuurlijk 
Gemeente Bergen 

Aansluiten bij het beweegakkoord?
Organisaties die nog niet betrokken 
zijn in het proces en alsnog willen 
aansluiten, zijn van harte welkom. 
Organisaties kunnen zich hiervoor 
melden bij Bergen Beweegt Natuurlijk 
via info@bergenbeweegtnatuurlijk.nl.
De hulp van iedereen die bij wil dragen 
aan het realiseren van de ambities uit 
dit beweegakkoord wordt gewaardeerd.




