
Actiepunten 
Van idee naar actie
De actiepunten in dit document zijn voortgekomen uit de ideeën die geopperd zijn tijdens de 
startbijeenkomst, de werkconferentie, de gesprekken en de e-mailcontacten die in 2019 plaats 
hebben gevonden in het kader van het sportakkoord. 

Toevoegen en afvinken
De ambities in het sportakkoord zijn nauw met elkaar verweven. De actiepunten die hierna worden 
opgesomd dragen in veel gevallen bij aan verschillende ambities. Aan deze actielijst zullen in de 
loop van de tijd nieuwe actiepunten worden toegevoegd. Gerealiseerde actiepunten zullen worden 
afgevinkt.



Uitnodiging
Organisaties worden van harte uitgenodigd om mee te doen of bij te dragen aan de realisatie van de 
hierna geformuleerde actiepunten. Zij kunnen ook zelf nieuwe actiepunten toevoegen. Zowel het 
één als het ander kan via de website van het sportakkoord worden aangegeven.

Stimuleringsbudget
Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage 
aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar 
is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van 
actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen 
behoren niet tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de actiepunten ook zonder extra bijdrage 
gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven 
te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

Aanvragen en verantwoorden
Het aanvragen van een bijdrage uit het stimuleringsbudget is eenvoudig en kan via een formulier 
op www.sportakkoord-beverwijk.nl/stimuleringsbudget van het sportakkoord. Voor 2020 is circa 
€35.000 beschikbaar in geld en diensten. Aanvragen voor 2020 kunnen tot en met 31 maart 2020 
worden ingediend. Uiterlijk in mei  wordt daarover beslist en gecommuniceerd. De verantwoording 
van de ontvangen bijdrage is eveneens eenvoudig. Om te bewijzen dat een voorgenomen actie 
daadwerkelijk is uitgevoerd, stuurt de betrokken organisatie een beknopt verslag in woord en beeld 
van de activiteit. Deze informatie zal via de website van het sportakkoord worden gedeeld.

Coördinatie, ondersteuning en samenwerking
Bij de uitvoering van de actiepunten uit het sportakkoord vervult Beverwijk Fit & Actief een coördi-
nerende rol. Waar nodig en mogelijk initiëren de buurtsportcoaches van deze organisatie het over-
leg tussen samenwerkingspartners en bieden zij ondersteuning bij de uitvoering. De adviseur lokale 
sport van NOC*NSF helpt sportclubs bij de realisatie van actiepunten door services van landelijke 
sportorganisaties aan te bieden. Waar wenselijk en mogelijk wordt bij de uitvoering van het sportak-
koord samengewerkt met andere gemeenten in IJmond of Kennemerland.

Op de hoogte blijven
Om alle betrokkenen bij het sportakkoord op de hoogte te houden van de gang van zaken zal via de 
website regelmatig verslag worden gedaan van de activiteiten die in dit kader worden ondernomen. 
Van alle organisaties die het sportakkoord ondertekenen en actief betrokken zijn bij een of meer 
actiepunten wordt verwacht dat zij daaraan meewerken door desgevraagd informatie te verstrekken 
over de uitvoering van de actiepunten.
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Sterk en samen 
1. Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

a. Om de uitwisseling van kennis, ervaring en informatie te bevorderen zullen twee keer per 
jaar netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd voor sportaanbieders in Beverwijk en 
Heemskerk. Beverwijk Fit & Actief (de werkorganisatie van de buurtsportcoaches) neemt 
het initiatief voor de organisatie van de eerste bijeenkomsten. Planning: 2020.

b. De buurtsportcoaches van Beverwijk en Heemskerk gaan elkaar periodiek ontmoeten en 
intensiveren de onderlinge samenwerking en kennisdeling. Planning: 2020 – 2021..

c. Heliomare organiseert de Heliolympics, een tweejaarlijks sportevenement aangepast sporten 
en zoekt daarbij samenwerking met sportaanbieders die de organisatie van onderdelen op 
zich nemen. O.a. Body Skills gaat medewerking verlenen. Planning: zomer 2020. 

2. Delen accommodaties en materialen

a. Beverwijk Fit & Actief gaat vraag en aanbod aan accommodaties in kaart en bij elkaar 
brengen: welke organisaties hebben voor welke activiteiten behoefte aan (meer) ruimte, 
en welke organisaties hebben eventueel ruimte en materiaal beschikbaar. Fit4you2 gaat 
een overzicht maken van beschikbare multifunctionele ruimtes in Beverwijk en Heemskerk. 
Planning: 2020..

b. KBS De Wilgeroos onderzoekt of de sportzaal van buurthuis Wijk en Duin beschikbaar is voor 
school- en buurtsportinitiatieven. Daarnaast gaat KBS De Wilgeroos in overleg met Stichting 
Welzijn Beverwijk onderzoeken of er financiële mogelijkheden zijn voor het opknappen van 
de sportzaal. Planning: najaar 2020..

3. Openbare ruimte beweegvriendelijker

a. De gemeente gaat op initiatief van KBS De Sleutelbloem onderzoeken of er in Beverwijk 
Daily Mile routes kunnen worden uitgezet. Planning: 2020.

b. Om het spelen en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren gaat de gemeente 
onderzoeken of het haalbaar en wenselijk is om een autovrije zondag in te voeren. Planning: 
2020.

4. Verduurzaming sportaccommodaties

a. Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer gaan m.b.v. energiescans 
onderzoeken hoe zij deze (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen op 
energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen. BVV de Kennemers, Elza 
Boules en BLTC Westerhout gaan gebruik maken van het aanbod dat hiervoor gedaan wordt 
vanuit de landelijke sportorganisaties. De adviseur lokale sport van NOC*NSF verbindt de 
organisaties. Planning: voorjaar 2020.
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5. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

a. De gemeente en de Beverwijkse Sportraad gaan bespreken en onderzoeken op welke wijze 
sportclubs structureel kunnen worden ondersteund in hun functioneren en hoe sportclubs 
en maatschappelijke organisaties meer met elkaar kunnen worden verbonden. Planning 
2020.

b. Beverwijk Fit & Actief gaat peilen of er behoefte bestaat aan een aparte beursvloer waar 
sportorganisaties en bedrijven elkaar ontmoeten en waar vraag en aanbod op het gebied 
van menskracht, kennis, producten en diensten bij elkaar kunnen worden gebracht. Planning: 
voorjaar 2020.

c. De Beverwijkse Sportraad gaat in samenwerking met Beverwijk Fit & Actief en de adviseur 
lokale sport van NOC*NSF de behoefte aan themabijeenkomsten en cursussen voor 
sportclubs peilen en deze vervolgens organiseren. Planning: 2020.
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Gezond en wel
6. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving

a. GGD Kennemerland en Brijder Jeugd Preventie ondersteunen sportclubs die het gebruik 
van alcohol en drugs willen beperken of hun complex rookvrij willen maken, op verzoek met 
voorlichtingsmateriaal, trainingen en praktische tips. Planning 2020.

b. Beverwijk Fit & Actief gaat in samenwerking met de adviseur lokale sport en Team:Fit 
sportclubs met kantine ondersteunen bij het gezonder maken van hun assortiment. Planning 
2020.

c. Heliomare organiseert, in het verlengde van de succesvolle eerste editie in 2019,  ook 
in 2020 samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, lokale ondernemers en 
sportorganisaties het leefstijlevenement BRAVO. Geprobeerd wordt om hiervan een jaarlijks 
terugkerend evenement te maken. Planning 2020.

7. Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

a. De gemeente, de Participatieraad, de stichting Welzijn Beverwijk en de stichting Buurtgezinnen 
gaan onderzoeken op welke wijze het vervoer van mensen met een handicap naar en van 
sportactiviteiten structureel kan worden verbeterd. Daarbij worden ook de mogelijkheden 
voor regionale samenwerking verkend. Planning: voorjaar 2020.

b. De stichting Welzijn Beverwijk, Heliomare, SIG en Hartekamp Groep gaan samenwerken om 
meer mensen met een verstandelijke beperking te laten sporten en bewegen. Beverwijk Fit 
& Actief brengt de partijen bij elkaar. Planning: 2020 - 2021

c. Heliomare, stichting Welzijn Beverwijk, Reva Centre en Stichting In het Zadel gaan, 
ondersteund door Beverwijk Fit & Actief, bevorderen dat vanuit opleidingen meer studenten 
ingezet kunnen worden als sportbuddy’s of sportmaatjes om drempels voor aangepast 
sporten te verlagen. Planning: 2020.

d. Beverwijk Fit & Actief, Fit4you2 en stichting Welzijn Beverwijk gaan een sportproeverij 
organiseren waarbij mensen met een beperking op locatie kennis kunnen maken met het 
aanbod van verschillende sportaanbieders. Planning: 2021.

e. Heliomare en SiRe Para Archery Promotion gaan sportaanbieders die incidenteel dan wel 
periodiek combi-trainingen willen aanbieden voor sporters met en zonder beperking op 
verzoek daarbij adviseren en ondersteunen. Planning 2020.
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8. Meer ouderen in beweging

a. Stichting Welzijn Beverwijk gaat in samenwerking met o.a. Fit4you2, Sportfondsenbad 
Beverwijk, Elza Boules, Gezond Leven en Tai Chi Beverwijk/Taiji Balans meer 
beweegactiviteiten voor ouderen in de zomerperiode organiseren. Stichting Welzijn 
Beverwijk neemt het initiatief. Planning: 2020 – 2021.

b. ViVa! Zorggroep en het Sportfondsenbad Beverwijk doen een pilot waarbij minder mobiele 
bewoners van woonzorgcentrum Lommerlust gezamenlijk gaan zwemmen. Bij succes wordt 
de pilot verbreed naar andere woonzorgcentra. Planning: najaar 2020.

c. Tai Chi Beverwijk/Taiji Balans gaat op verzoek Tai Chi promoten bij verzorgings- en 
verpleeghuizen door demonstraties te verzorgen en vrijwilligers te begeleiden die vervolgens 
zelf Tai Chi kunnen geven. Planning: 2020.

d. De gemeente en Beverwijk Fit & Actief gaan een website ontwikkelen waar onder andere 
het beweegaanbod voor ouderen meer systematisch en permanent onder de aandacht 
wordt gebracht bij de doelgroep. Van hieruit wordt een link gelegd met sociale media en 
met zorgprofessionals die deze doelgroep bedienen. Planning 2020.

9. Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

a. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland gaat onderzoeken hoe het zijn mogelijkheden 
voor financiële ondersteuning nog meer onder de aandacht kan brengen van zijn doelgroep. 
Planning 2020.

b. Met als oogmerk een vergelijkbaar project in Beverwijk te starten nodigt Fit4You2 partijen 
uit Beverwijk uit voor een werkbezoek aan een project in Heemskerk waarbij mensen in de 
bijstand worden geactiveerd door middel van sport. Planning: 2020.

10. Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg

a. Beverwijk Fit & Actief neemt het initiatief voor het inrichten van een website waarin het 
complete aanbod van laagdrempelige sport en bewegingsactiviteiten inzichtelijk wordt 
gemaakt. Gezondheidscentrum Broekpolder denkt mee. Planning: 2020.

b. Gezond Leven, Fit4you2, Gezondheidscentrum Broekpolder en Beverwijk Fit & Actief gaan, 
gebruikmakend van de periodieke bijeenkomsten van huisartsen, meer aandacht vragen 
voor sport en bewegen als preventieve zorg. Planning: 2020.

c. Gezondheidscentrum Broekpolder en Stichting Ontwikkel je zo verbinden zorg en sport door 
kennismakingsactiviteiten en groepslessen te organiseren voor kinderen met overgewicht en 
jongeren die speciale aandacht vragen. Om deze doelgroepen toe te leiden naar structureel 
bewegen gaan zij samen met Beverwijk Fit & Actief inventariseren welke sportaanbieders 
proeflessen kunnen verzorgen voor deze doelgroepen. Planning: 2020.
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Veel en vaardig
11. Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

a. Beverwijk Fit & Actief gaat onderzoeken of, in het verlengde van het evenement ‘Voetbal als 
een prof’ dat samen met drie voetbalverenigingen wordt georganiseerd, een vergelijkbaar 
evenement kan worden opgezet in een andere tak van sport. Planning: 2020.

b. LTC DEM en Body Skills gaan een plan uitwerken voor Sport Spookstad een sportevenement 
op Halloween waar zoveel mogelijk sportaanbieders aan mee doen. Planning: 2020.

c. Beverwijk Fit & Actief gaat de mogelijkheid onderzoeken om op Koningsdag samen 
met sportaanbieders en onderwijsinstellingen Koningsspelen te organiseren. KBS De 
Sleutelbloem denkt mee. Planning: 2021.

d. KZC gaat samen met de Evenementenmakelaar en Sportfondsenbad Beverwijk een 
watertoernooi organiseren.

e. Stichting 4AllVitaal gaat voor jong en oud een historische wandeltocht door de wijk 
organiseren. Planning 2020.

f. LTC DEM gaat samen met volleybalvereniging Jonas en basketbalvereniging Racing 
Beverwijk, en ondersteund door Beverwijk Fit & Actief een gezamenlijke sportdag organiseren 
waarbij scholieren uit het primair onderwijs kunnen kennismaken met tennis, volleybal en 
basketbal. Planning: september 2020. 

12. Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie 
sport en bewegen

a. Beverwijk Fit & Actief gaat in samenspraak met de gemeente een website ontwikkelen 
waarmee het sport- en beweegaanbod structureel onder de aandacht kan worden gebracht. 
Planning 2020.

b. Beverwijk Fit & Actief neemt samen met LTC DEM, Bodyskills en Sportfondsenbad Beverwijk 
het initiatief om in Beverwijk een Dag van de Sport te organiseren als alternatief voor de 
Sportfair. Andere sportaanbieders worden daarbij betrokken. Planning: 2020.
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13. Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs 
en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

a. De gemeente en Beverwijk Fit & Actief gaan een nieuwe impuls geven aan de organisatie 
van schoolsportcompetities en -toernooien. Planning: 2020.

b. Het Sportfondsenbad Beverwijk overlegt met onderwijsinstellingen over een gezamenlijke 
aanpak om de zwemvaardigheid van kinderen te verhogen. Verschillende scholen gaan 
meedoen aan een pilot. Planning: 2020.

c. Stichting Ontwikkel je zo neemt het initiatief om in samenwerking met sportaanbieders een 
voorschools sportaanbod voor 2-4 jarigen met elf verschillende takken van sport (multisport) 
te introduceren. Planning: najaar 2020.

d. In het verlengde van de screening van motorische vaardigheden van jonge kinderen die dit 
schooljaar op samenwerkende scholen plaatsvindt gaan partners uit sport, onderwijs en 
zorg met elkaar overleggen over passende vervolgacties en verdere monitoring. Beverwijk 
Fit & Actief neemt het initiatief. O.a. Gezondheidscentrum Broekpolder, KBS De Sleutelbloem, 
KBS De Wilgeroos en Gymtime Beverwijk worden erbij betrokken. Planning: 2020.

e. Vanuit de sport gaan o.a. KZC, KV HBC, SSS Beverwijk en Body Skills op verzoek meewerken 
aan schoolsportactiviteiten. Planning 2020.

f. KZC gaat een scholentoernooi organiseren waarbij kinderen op een speelse manier kennis 
maken met waterpolo en wedstrijdzwemmen. Sportfondsenbad Beverwijk  ondersteunt het 
initiatief. Planning 2020

g. KV HBC zal korfbalattributen laten rouleren over de basisscholen om de sport te promoten 
in Beverwijk en Heemskerk. Planning 2020.

h. SSS Beverwijk is een erkend leerbedrijf en gaat (maatschappelijke) stages van scholieren 
begeleiden. Planning 2020.

i. GGD Kennemerland ondersteunt op verzoek scholen die ‘Gezonde School’ willen worden 
op het thema ‘Bewegen en Sport’. Planning 2020.
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