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1. Aanleiding 
 
Het sportakkoord in Medemblik is een mooie manier om de sport- en beweegaanbieders van 
Medemblik te laten meebeslissen over vitaliteit van de inwoners gedurende de komende jaren. Naast 
meebeslissen is eigenaarschap een belangrijk onderdeel dat past bij de 17 zelfstandige en trotse kernen 
die Medemblik rijk is.  
 
Dat bewegen essentieel is, is inmiddels algemeen bekend. Zo heeft nagenoeg iedereen Erik Scherder al 
wel horen praten over de invloed van het sporten en bewegen op de hersenen en daarmee het 
vertragen van het ziekteverloop bij bijvoorbeeld alzheimer en dementie. Nog niet iedereen is zich 
bewust van de belangrijke sociale rol die het sporten in verenigingsverband voor mensen kan 
betekenen. Het “ergens bij horen” is bijna een primaire levensbehoefte geworden en daardoor een 
krachtig wapen tegen eenzaamheid maar ook tegen ontsporing. De belangrijke rol van een 
beweegaanbieder, die zorgt voor passend aanbod én het gevoel van “erbij te horen”, zorgt voor de 
duurzaamheid van de sportparticipatie.  
 
Ter illustratie: een sporter die start met een hardlooptraining voor zichzelf, houdt dit gemiddeld een 
paar weken vol. Een startende hardloper met een doel (bijvoorbeeld de dam-tot-dam-loop), lopend 
onder begeleiding van een goede trainer, houdt dit gemiddeld een paar maanden vol. Een lid van een 
atletiekvereniging die qua sfeer en identiteit bij hem past, is daar gemiddeld 7 jaar actief. De gemiddelde 
duur van een abonnement op een fitnessclub is 1 jaar, tenzij de beweegaanbieder zorgt dat er ook een 
sociale binding is. Het “thuis” voelen bij een beweegaanbieder werkt positief op de duur van de 
sportparticipatie.  
 
Dat bewegen belangrijk is wordt ook onderschreven door de inwoners van Medemblik. De sterke 
onderlinge band tussen diverse beweegaanbieders en de wil om samen te werken bewijst dat de kracht 
van verenigen, verder dan de vereniging zelf, gedragen wordt in de verschillende kernen van 
Medemblik.  
 
In Medemblik zijn al diverse initiatieven gaande; In Wervershoof is de kernvisie vertaald naar een 
sportvisie, zijn er diverse partijen in de zorg gericht op ouderen of op eenzaamheid, de skeeler 
vereniging wil graag de skeelerbaan openstellen voor ouderen die moeten oefenen op het rijden met 
een scootmobiel. De stichting Katholiek onderwijs West-Friesland heeft een visie op bewegend leren en 
de voortgezet onderwijs school De Dijk is innovatief in het ondersteunen van de beweegaanbieders door 
de inzet van scholieren die hiermee talenten kunnen ontwikkelen.   

 
Gedurende de opzet van het sportakkoord hebben we gekeken naar de bestaande ambities en 
uitdagingen op het gebied van bewegen waarbij er ook voordelen voor de beweegaanbieders ontstaan. 
Win-win is hetgeen we hebben gezocht én gevonden. 
 
Het Sportakkoord in Medemblik levert een uitvoeringsbudget op van €30.000 per jaar voor 2020 en 
2021. Daarnaast zijn er services, bijvoorbeeld opleidingen of workshops, beschikbaar waarmee sport- 
en beweegaanbieders op diverse manieren ondersteuning kunnen krijgen bij ambities en uitdagingen.  
Inmiddels is bekend dat de uitvoer van het sportakkoord in 2022 door zal gaan. Of dat extra 
uitvoeringsbudet zal opleveren is nog niet bekend, wel is er zeker meer tijd om de initiatieven van de 
sport- en beweegaanbieders uit te voeren.  
 
In dit document wordt beschreven wat het fundament is van de verdeling van het uitvoeringsbudget en 
hoe de verdeling uiteindelijk zal plaatsvinden. 
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2. Bijzonderheden over de gemeente en cijfers 
 

Medemblik is een verspreide verzameling van 17 
trotse kernen in West-Friesland (onderdijk 
ontbreekt op de afbeelding hiernaast). 
Gemeente Medemblik kent 44.809 inwoners, 
verdeeld over een oppervlakte van 121,4 km2. 
Dat zijn 369 inwoners/km2. Het sportakkoord is 
gebaseerd op het aantal inwoners. Meer dan 
40.000 inwoners geeft recht op een 
uitvoeringsbudget van €30.000. Als we €30.000 
verdelen over de 17 kernen of per vierkante 
kilometer komen we uit op een bedrag van 
€1.764 per kern of €247 per km2 (in Amsterdam 
is dat €1212 per km2 vanwege het hoge aantal 
inwoners). Natuurlijk zijn de vierkante kilometers 
van Medemblik veel minder dichtbevolkt dan in 
Amsterdam, maar een verdeling per kern is wel 
lastig als het uitvoeringsbudget relatief laag is en 
de spreiding groot is. Daarom heeft een een 
voorlopersgroep op de nog in te richten 
kerngroep in alle wijsheid besloten hoe de 
verdeling van het uitvoeringsbudget in 
Medemblik het beste kan plaatsvinden op een 
dusdanige manier dat de inwoners van 
Medemblik maximaal beweegvoordeel kunnen 
behalen uit het sportakkoord.  
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Inwoners	
 
In de gemeente Medemblik is de bevolking “op 
leeftijd”. Jongeren uit de gemeente Medemblik 
verhuizen tijdens de studie veelal waardoor de 
bevolking van Medemblik langzaam vergrijst. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Het gemiddelde inkomen in gemeente 
Medemblik wijkt niet sterk af van de andere 
gemeenten in West-Friesland. Het inkomen 
ligt wel in de laagste zone van de 
inkomensschaal in Noord-Holland. Daar 
tegenover staat dat de woningprijs in deze 
regio ook lager ligt dan in de rest van Noord-
Holland. 
Toch heeft nog 17% van de inwoners van 
Medemblik moeite met rondkomen.  
 
 
 
 

 
 
92% van de inwoners van gemeente Medemblik heeft aangegeven voldoende regie te hebben op 
het eigen leven. Dat past ook erg bij de trotse mindset die binnen de kernen van Medemblik 
voelbaar is.  
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Sporten	en	bewegen	in	Medemblik	
 
49% van de inwoners van Medemblik is actief aan 
het sporten bij een beweegaanbieder (commercieel 
of vereniging) of in de niet georganiseerde sport. 
Voor de ouderen in Medemblik is er aanbod op het 
gebied van sport en bewegen. Dat is voornamelijk 
ingericht door semi-zorgaanbieders, op 
verenigingsgebied is het aanbod mager voor deze 
doelgroep. Dit geldt ook voor de groep mensen met 
een beperking. Deze groep vindt bij een paar 
aanbieders aansluiting, maar de keuze is niet 
uitgebreid. 
 
 
 
 
 
 

Van de inwoners van Medemblik verricht 33% 
vrijwilligerswerk. Een groot deel van de 
vrijwilligerswerkzaamheden wordt bij 
sportverenigingen uitgevoerd. Vrijwilligerspunt 
WestFriesland is een belangrijke en actieve partij bij 
het activeren van vrijwilligers en bij het ondersteunen 
van organisaties bij het opzetten van 
vrijwilligersmanagement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeente Medemblik kent ruim 200 sport- en 
beweegaanbieders, daarvan is meer dan de helft in 
verenigingsverband. Hieronder vallen ook de 
commerciële sport en beweegaanbieders en 
zorgpartijen met een beweegaanbod. Circa 20% van 
de sport- en beweegaanbieders heeft ook aanbod 
voor mensen met een afstand tot de reguliere 
sport. De afbeelding hiernaast toont een globaal 
overzicht van de sport- en beweegaanbieders van 
Medemblik. Niet alle (zorg)aanbieders zijn hierin 
opgenomen. 
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Het beweegaanbod wordt vooral in de eigen kern beoefend, het openbaar vervoer en de afstand tussen 
de kernen nodigt niet uit om een sport te beoefenen in een andere dan de eigen kern als men niet over 
eigen vervoer beschikt. Voor ouderen die slecht ter been zijn, kan dit een van de oorzaken zijn dat zij 
niet makkelijk aansluiten bij bestaand beweegaanbod. 
 

Dat dit een probleem is, bleek tijdens een van de inspiratieavonden. Voor 
mensen die willen sporten in een kleinere kern is er weinig aanbod, voor 
sportkader wat uitgeleend zou kunnen worden aan een andere vereniging is de 
afstand ook een belemmering. Zo is het bestaansrecht van een van de 
gymnastiekverenigingen in gevaar omdat er geen gekwalificeerd kader meer is. 
Zij zouden kunnen voortbestaan met kader uit een andere kern of ondersteuning 
van een clubkadercoach.  
 
Het idee werd geopperd om een sportbus te gaan organiseren. Daarmee kunnen 
kinderen (of ouderen) zich naar een sportaccommodatie begeven, maar ook 
sportkader kan daar gebruik van maken, zodat op meer plaatsen sport te 
beoefenen is. Financieel past het niet binnen het sportakkoord, maar het is een 
mooi voorbeeld van hoe de samenleving grensoverschrijdend kan denken.		 	
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Gezondheid	en	welzijn	in	Medemblik	
 

Inwoners van Medemblik ervaren over het algemeen 
dat ze een goede gezondheid hebben.  
 
Toch heeft 50% van de inwoners overgewicht en bij 
13% is er sprake van obesitas. Gemeente Medemblik 
is een JOGG*-gemeente, waar op dit moment vooral 
het water drinken de focus krijgt. Daarnaast is men 
bezig met het preventieakkoord waarbij ook het 
alcohol- en drugsgebruik en het roken binnen de 
gemeente onder de loep wordt genomen. 
Sportverenigingen met een eigen accommodatie 
kunnen hier een belangrijke rol in spelen. 
 
De sociale component van de sport- en 
beweegaanbieder kan een ander probleem binnen de 
gemeente aanpakken. 46% van de inwoners van 
Medemblik voelt zich wel eens eenzaam, 8% voelt 
zich zelfs zeer eenzaam! Door mensen een thuis te 
bieden binnen het sportaanbod, kan dit gevoel van eenzaamheid worden tegengegaan. 
 
Diverse zorgaanbieders bieden naast reguliere zorg ook beweegaanbod. Dat wordt door de gemeente 
ondersteund en aangemoedigd en Team Sportservice speelt daar ook een belangrijke rol in. Toch is er 
niet erg veel samenwerking op dat gebied tussen zorgaanbieders en de sportverenigingen terwijl daar 
wel kansen liggen volgens de sport- en beweegaanbieders. Meer communicatie van Team Sportservice 
en de gemeente is dan voorwaardelijk.  
 
*JOGG = Jongeren op gezond gewicht: Een programma waarbij lokale JOGG-teams in het hele land het verschil 
maken door structureel in te zetten op een gezondere omgeving. 
 
 
Bronnen: www.allecijfers.nl en www.gemeentewijzer.nl 
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3. Onderbouwing 
 
Omdat de gemeente een aanjagende rol heeft is bij de start aan de sportformateur aangeven dat door 
de gemeente er belang wordt gehecht aan de volgende thema’s/deelakkoorden 
• Duurzame sportinfrastructuur 
• Vitale beweegaanbieders 
• Vaardig in bewegen (al op ingezet door de inzet van een JOGG regisseur) 
• Topsport inspireert 
 
Tevens werd nadrukkelijk meegegeven dat deze themakeuze alleen van belang was, indien dit gesteund 
wordt vanuit de gemeenschap. Het sportakkoord moet echt een akkoord van de inwoners van 
Medemblik zijn. Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat er immers een vitaal, 
sportief en aantrekkelijk Medemblik waar je met plezier kunt bewegen en sporten in het mooie weidse 
landschap. Een goed sportklimaat maak je samen. De sportformateur heeft in opdracht van de 
gemeente Medemblik, lokale partijen uitgedaagd en zij hebben elkaar weten te inspireren om hun 
ambities in het kader van het Lokaal Sportakkoord Medemblik de komende jaren te realiseren.  
 
Omdat gemeente Medemblik qua oppervlakte een grote gemeente is en het niet voor iedereen 
mogelijk is om te reizen, hebben we besloten 3 inspiratiebijeenkomsten te verzorgen, steeds op een 
andere dag in een ander gedeelte van de gemeente.  
 
Uit de 3 bijeenkomsten bleek dat op diverse thema’s ambities en uitdagingen spelen in Medemblik. 
Vooral op het onderwerp moderne sportfaciliteiten zijn er veel ambities, maar dat krijgen we, qua 
financiën, met het sportakkoord niet opgelost. 
 
Tijdens de inspiratie avonden werd aangegeven dat ambities “vaardig in bewegen”, “de vitale 
sportaanbieder” en “inclusieve sport” het meest gedragen worden door de sport- en 
beweegaanbieders.  
 
De opgehaalde ideeën zijn gerangschikt per thema/deelakkoord en gedeeld met de aanwezigen op de 
avond en sport en beweegaanbieders die wel interesse hadden, maar niet aanwezig konden zijn.  
 
Een selecte groep heeft zich aangemeld als denktank en toekomstig sportplatform van Medemblik. Zij 
hebben de opgehaalde info bekeken en daar een voorstel uit gedestilleerd wat de basis is voor dit 
sportakkoord. 
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Inclusieve	sport	
 
Het thema inclusieve sport heeft tijdens de avonden vooral voor de doelgroep “ouderen” input 
opgeleverd. De ouderen waren zelf goed vertegenwoordigd en zijn al verenigd in de stichting De 
Actieve Senioren (https://www.dasmedemblik.nl/). De belangrijkste input binnen het thema inclusieve 
sport is: 
 
 

 
 
 
In de aanloop naar dit sportakkoord is ook met veel zorginstellingen gesproken. Zij waren niet aanwezig 
bij de inspiratieavonden ondanks het feit dat ze wel uitgenodigd waren. Tijdens de gesprekken hebben 
zij niet heel concreet kunnen aangeven wat er nodig is om de bewoners en cliënten meer te laten 
bewegen. Wel was er een rode draad te herkennen in de gesprekken:  

- Aanbod bij reguliere sportaanbieders mogelijk maken. Een groot gedeelte van de bewoners van 
de instellingen zouden mee kunnen sporten met de reguliere sport als het kader daartoe opgeleid 
is.   

- Vervoer problematiek oplossen. Hier is al meer over gezegd in dit sportakkoord. Dit is inherent 
aan de uitgestrekte gemeente die Medemblik is.  

- Regio-overstijgend werken. Voor aangepast sporten is meer nodig dan gemeente Medemblik kan 
bieden. Een regionaal sportakkoord puur gericht op aangepast sporten zou hierbij een optie zijn. 
Dit zou met alle gemeenten uit West-Friesland kunnen worden opgepakt om zo tot een passend 
aanbod voor alle doelgroepen in West-Friesland te komen.  
 
Concrete situatie: een gehandicapte man in een woongroep in Wognum had 
problemen om passend sportaanbod te vinden. Hij vond aanbod in een andere 
West-Friese gemeente. De aanbieder was blij met extra deelnemers want door de 
specialistische aanpak waren er niet veel deelnemers die mee konden doen. Het 
aanbod was gesubsidieerd door de gemeente waar het aanbod plaatsvond. Dat 
werd ook de reden van afwijzing voor de man uit Wognum. Hij kon niet deelnemen. 
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Financiën. Mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, zijn meestal niet gemachtigd 
om zelf te beschikken over de eigen financiën. Zij krijgen zakgeld waarmee ze de 
week door moeten komen. Dit is vaak een mager budget waarvan sigaretten, cola 
en chips worden gekocht. Een jaarlijkse uitgave voor een sportabonnement past niet 
in dit budget. Als sportaanbieders een andere vorm van contributie zouden 
opzetten, bijvoorbeeld een euro per dag of 2 euro per week gedurende het hele jaar, 
zou het financiële probleem wellicht opgelost zijn. 

 
Een totaaloverzicht van de opgehaalde input vindt u in de bijlagen. 
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Duurzame	sportinfrastructuur	
 
Binnen het deelakkoord “Duurzame sportinfrastructuur” kwamen een aantal ideeën naar voren, zoals 
een skeelerroute van de skeelerbaan in Wervershoof naar de skeelerbaan in Medemblik. Een nieuw op 
te zetten padelbaan in Wognum en een opblaashal in Wognum. Voor het uitvoeringsbudget wat 
vrijkomt voor dit sportakkoord zijn deze ambities te groot  
 
Naast concrete nieuwe plannen voor beweegaanbod werd er ook gesproken over het delen van de 
accommodaties. Zowel door (zorg)partijen die zelf niet de beschikking hebben over een accommodatie, 
als door partijen met een mooi sportpark wat momenten op de dag niet gebruikt wordt. Samenwerking 
bij het gebruik van accommodaties is erg duurzaam en past erg goed in het sportakkoord.  
 
Een totaaloverzicht van de opgehaalde input vindt u in de bijlagen. 
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De	vitale	beweegaanbieder	
 
Het deelakkoord voor de vitale sport- en beweegaanbieder ging veel over vrijwilligers en leden. De 
vrijwilligersproblematiek komt vooral bij de sportverenigingen voor en is een uitdaging die bekend is in 
verenigingsland. Via de services kan er een masterclass vrijwilligersmanagement worden aangevraagd 
waarbij een professioneel plan wordt opgezet om tot vrijwilligersbeleid te komen. Ook is het  
vrijwilligerspunt aangesloten bij het sportakkoord waardoor verenigingen ondersteund kunnen worden 
op het gebied van vrijwilligersmanagement. 
 

De meeste sport- en beweegaanbieders 
zijn op zoek naar nieuwe leden of andere 
mogelijkheden om hun sportaanbod te 
verbreden of inkomsten te genereren. 
Het maakt niet uit of dat een vereniging, 
commerciële partij of een zorgaanbieder 
is. In alle gevallen zijn het aanbieders die 
trots op hun sport(en) zijn en ze willen 
dat enthousiasme graag delen en niet-
leden kennis laten maken met hun sport.  
 

Binnen dit thema werd er over de grenzen heen gedacht. Van sport overstijgend naar kern overstijgend 
tot zelfs gemeente overstijgend aanbod creëren. Ook waren de meeste aanwezigen positief over 
samenwerking met andere partijen. Dat maakt een sportnetwerk sterk, dat meerdere partijen sterker 
worden door samenwerking .  
 
Een totaaloverzicht van de opgehaalde input vindt u in de bijlagen. 
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Positieve	sportcultuur	
Binnen dit thema werd voornamelijk gesproken over samen werken aan een mooi sportklimaat. Daarbij 
ging het over de rol van de ouder en de invloed op het kind. Ook werd het ongewenste gedrag 
aangehaald; als iedereen zorgt voor verdraagzaamheid dan ontstaat de binding, ook over de kernen 
en/of sportclubs heen.  
 
Een totaaloverzicht van de opgehaalde input vindt u in de bijlagen. 
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Vaardig	in	bewegen	
In gemeente Medemblik heeft Team Sportservice een actieve rol om evenementen te organiseren voor 
jeugd. Op scholen wordt bewegingsonderwijs gegeven en verenigingen bieden aanbod aan om 
kinderen vaardig in bewegen te krijgen. De stichting katholiek onderwijs West-Friesland heeft een visie 
op bewegend leren, waarbij bewegen wordt ingezet om kinderen 
effectiever te laten leren. Maar ook de volleybalvereniging in Wognum 
heeft het beweegprogramma van de KNGU, Nijntje, ingezet om de jeugd 
veelzijdig op te leiden. 
 
Ook kwamen er uitdagingen naar boven tijdens de inspiratie avonden. Een 
schoolleider wist te vertellen dat het beweegonderwijs van de school in 
een dorpshuis plaatsvindt. Dit dorpshuis biedt niet de juiste faciliteiten 
terwijl de school hier wel afhankelijk van is.  
 
Een andere uitdaging ligt bij het behoud van jeugd binnen de sport. Zoals 
overal in Nederland neemt de sportparticipatie tussen 12 en 18 jaar af. 
Studenten die in Medemblik zijn opgegroeid vertrekken naar de stad en 
gaan daar vaak sporten. Verenigingen zien daardoor maar weinig 
doorgroei naar de seniorenteams. Ook zijn niet alle sporttrainers opgeleid 
om met elke doelgroep om te gaan.  
 
Dit thema kreeg de meeste input van de sport- en beweegaanbieders. Een totaaloverzicht van de 
opgehaalde input vindt u in de bijlagen.  
 
 	



Lokaal Sportakkoord Medemblik 
Ine Klosters - Sportformateur 

 Versie 0.2 

 
16 

Topsport	inspireert	
 
In Medemblik wordt een breed scala aan topsport bedreven. Te denken valt aan de jaarlijkse regatta, 
skeeler vereniging Radboud die haar sporters uit ziet komen op wereldniveau en het wereldniveau naar 
Medemblik haalt. Ook Handbalvereniging SEW komt al jarenlang uit in de landelijke Eredivisie. Het Jiu 
Jitsu evenement European Cup Duo Games trekt bezoekers uit heel Europa naar Wognum.  
 
De maatschappelijke betrokkenheid van de lokale topsport uitte zich onder andere in:  
• het scholenprogramma gericht op fysieke en mentale weerbaarheid dat door budoschool Shi-Sen-

Do wordt georganiseerd rond de European Cup Jiu Jitsu  
• de zwerfvuil-opruimactie door de organisatie, deelnemers en vrijwilligers van de Open Dutch Sailing 

Championships  
• De ruimhartige donatie aan het Inloophuis Medemblik door deelnemers aan de Dragon Gold Cup  
• De gratis clinics die door trainers en speelsters van SEW worden gegeven aan speelsters (en 

trainers!) van andere Medemblikse handbalclubs  
• Het initiatief van Radboud Inline Skating om een Syrische statushouder op te nemen in de 

vrijwilligersorganisatie van het KPN NK Inline Skating 2019.  
 
Ondanks de actieve rol van topsport in de gemeente hebben de sport- en beweegaanbieders op het 
gebied van het sportakkoord meer voorkeur voor de andere thema’s.  
 
(Een totaaloverzicht van de opgehaalde input vindt u in de bijlagen.) 
 

 
 
4. Ambities en afspraken 
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Afgaande op de input van de sport en beweegaanbieders in Medemblik gaan we binnen het 
Medemblikse sportakkoord voornamelijk inzetten op de thema’s vitale sportaanbieder en vaardig in 
bewegen. Daarnaast zullen er bij de uitvoering van het sportakkoord ongetwijfeld andere thema’s 
geraakt worden.  

• Vaardig in bewegen omdat we juist aan de slag gaan met nieuw, breed aanbod zoveel 
mogelijk in samenwerkingsvormen. Het aanbod wat via het sportakkoord wordt 
gecreëerd hoeft niet perse op jeugd gericht te zijn. Wel is het van belang dat mensen 
meer gaan bewegen en dat meer mensen gaan bewegen. 

• Vitale sport- en beweegaanbieder omdat de partijen in Medemblik klaar moeten zijn 
voor de toekomst om zo het passende sport- en beweegaanbod aan te bieden aan de 
inwoners van Medemblik. 

 

Kerngroep	
Om, aan de hand van de opgehaalde input, tot een plan te komen is een selecte groep mensen bij elkaar 
gekomen, zij zijn de voorloper van de kerngroep en het grootste deel van deze mensen heeft 
aangegeven in de kerngroep te willen blijven.  
 
Deze voorloper van de uiteindelijke kerngroep kwam met het idee om Medemblik in drie regio’s op te 
delen, in elk van die gebieden kan een kleine kerngroep van 3 mensen gevormd worden. Zij zijn de 
vraagbaak voor dat deelgebied in Medemblik. Tevens zijn zij onderdeel van de Kerngroep Medemblik.  
De drie regio’s zijn: 

Regio 1 Regio 2 Regio 3 
Medemblik Wervershoof Wognum 
Abbekerk  Andijk Sijbekarspel 
Opperdoes Zwaagdijk-Oost Benningbroek 
Oostwoud Hauwert Midwoud 
Twisk Onderdijk Nibbixwoud 
Lambertschaag  Zwaagdijk-West 

 
 
De taken van de kerngroep zijn dat zij beslissen over de aanvragen van het sportakkoord, de 
goedgekeurde aanvragen op de website (laten) plaatsen en als vraagbaak en sparringspartner dienen 
voor de beleidsmedewerker sport in Medemblik.  
 
Op dit moment zijn de volgende mensen aangesloten bij de kerngroep 

Naam  Organisatie  Rol  
Auke Abbekerk Vrijwilligerspunt Lid Kerngroep 
Pierre Meester Volleybalvereniging VVW Lid Kerngroep 
Gidus van de Swaluw Samenwerkingsverband 

Wervershoof 
Ex-lid van de kerngroep 

Jos Dol Skeelervereniging Radboud Lid Kerngroep 
Mireille Meilink SV Dess Lid Kerngroep 
Karin Schipper Skeelervereniging Radboud Lid Kerngroep 
Dylan Grooteman Dorpenraad Wervershoof Lid Kerngroep 
Bram Visser Dorpenraad Wervershoof Lid kerngroep 
Lars Beenen SG De Dijk Lid Kerngroep 
Nicolette Bijlsma Team Sportservice West-

Friesland 
buurtsportcoach 
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De volgende mensen hebben een relatie met de kerngroep  
Jantine Kloppenburg Team Sportservice West-

Friesland 
Adviesrol als Lokaal adviseur 
Sport 

Martijn Scholten Gemeente Medemblik Adviesrol als 
Beleidsmedewerker Sport  

 

De	Ambitie	
De ambitie van de sport- en beweegaanbieders in Medemblik is om ervoor te zorgen dat er door meer 
inwoners (meer) bewogen wordt. Daarbij is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen van 
profiteren. Sport- en beweegaanbieders kunnen initiatieven ontplooien die dit doel dienen. Deze 
initiatieven kunnen (deels) worden gefinancierd uit het uitvoeringsbudget van het sportakkoord. 
Daarvoor moeten ze wel aan onderstaande uitgangspunten voldoen. 
 

Uitgangspunten		
1. Het plan dient meerdere Sport- en beweegaanbieders en/of meerdere kernen 
2. Er is sprake van cofinanciering. (Minimaal 50% van de begroting moet uit andere middelen komen) 
3. Er is voldoende personele draagkracht om dit project te trekken 
4. Er komen extra mensen mee in beweging of er komen mensen extra mee in beweging 
5. Er kan maximaal € 3.000 aangevraagd worden 
6. De aanvraag mag maximaal één A4 bevatten (excl. de begroting) 
7. Het project moet in het jaar 2020 uitgevoerd worden 
 
De periode van indienen is van maart tot en met augustsu 2020. Een onafhankelijke kerngroep zal de 
aanvragen beoordelen. 
De aanvragen worden beoordeeld door middel van een score op de volgende punten: 
– wat is de impact van het initiatief in de toekomst? 
– zijn er ook partijen uit zorg, welzijn en commerciële partijen meegenomen in het plan? 
– zijn er veel aanvragen uit dezelfde kernen ingediend? 
Er is ruimte voor 10 projecten. 
 
In 2021 zal er nog een ronde draaien. De inlevertermijn voor de projecten van 2021 is september tot 
oktober 2020. 
 
De uitvoer zal in 2022 doorgaan. Mogelijk komt daar extra uitvoeringsbudget voor vrij, dat is op het 
moment van schrijven nog niet bekend. Indien dit het geval is, zal de procedure van 2021 zich herhalen. 
Indien er geen extra uitvoeringsbudget vrijkomt, zal de uitvoering van de initiatieven doorgaan, 
daarnaast kan eventueel nog ongebruikt budget worden ingezet voor nieuwe initiatieven in 2022.  
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5. Services 
Naast het uitvoeringsbudget kunnen er services worden ingezet. Dit bestaat voornamelijk uit 
ondersteuning van de sport- en beweegaanbieders. Hierbij kan er gedacht worden aan: 

- Verduurzamen van de accommodatie (een check op mogelijkheden om meer duurzaam te 
kunnen opereren op het sportpark) 

- Kaderopleidingen zoals: 
o Trainen en coachen van autisme in reguliere groepen 
o Beginnerscursussen voor trainers en coaches 
o Niveau 2 opleidingen voor trainers en coaches 
o Bestuursopleidingen 

- Sociale veiligheid op de vereniging (VOG traject) 
- Ledenwerving 
- Vrijwilligersbeleid 

 
Deze services zijn aan te vragen bij de Lokale Adviseur Sport. In Medemblik is dat Jantine Kloppenburg. 
U kunt de Lokale adviseur sport ook benaderen voor: 
• Belangenbehartiging namens de gezamenlijke sport bij het proces van het lokale sportakkoord. 
• Advies over services op basis van behoeften bij sport en beweegaanbieders. 
• Ondersteuning en borging van het proces om de lokale sport- en beweegaanbieders te versterken. 
 
Om de services goed in te zetten en inzicht te geven waar de services voor gebruikt kunnen worden, 
kan er 2 keer per jaar een thema sportcafe worden georganiseerd. Hierbij komen diverse sprekers, 
workshops en inspiratiesessie over een bepaald onderwerp aan de orde en kan aan de hand van dat 
thema worden bekeken welke services er in Medemblik kunnen worden ingezet. Dergelijke thema’s 
kunnen worden opgezet in samenwerking met de toekomstige kerngroep. 
 
De contactgegevens van de lokale adviseur sport in Medemblik zijn: 
  

 
Lokale	Adviseur	Sport	Medemblik	

 
Jantine Kloppenburg 

06 28 91 96 24 
jkloppenburg@teamsportservice.nl 
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Team	sportservice	
Gemeente Medemblik wordt op sportgebied ondersteund door Team Sportservice.  
 
Team Sportservice kan binnen het sportakkoord voor diverse rollen worden benaderd: 
• Promotie van activiteiten binnen het sportakkoord 
• Netwerk binnen de sport 
• Begeleiding op het gebied van aangepast sporten 
• Begeleiding op het gebied van seniorensport 
• Begeleiding van evenementen gericht op jeugdsport op scholen en tijdens speciale thema’s zoals 

koningsdag of de nationale sportweek. 
 
Voor vragen aan team Sportservice is Nicolette Bijlsma de aangewezen persoon. 
 
 
 
 

	
	
	 	

 
Buurtsport	Coach	Medemblik	

 
Nicolette Bijlsma 

0229 28 77 00 
nbijlsma@teamsportservice.nl 
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6. Kritische succesfactoren 
Om dit sportakkoord te laten slagen zijn een aantal kritische succesfactoren van belang: 
 

Borging	van	het	sportakkoord	
Dit sportakkoord brengt mooie kansen, maar zal niet uit zichtzelf blijven leven, daarvoor is menskracht 
nodig. De borging ligt niet bij de gemeente maar bij de gemeenschap. Daarom is het van belang dat de 
kerngroep in positie wordt gebracht en dat daar voldoende energie en enthousiasme ontstaat. De 
sport- en beweegaanbieders moeten weten van het sportakkoord en van de kerngroep. Het is dus 
zaak dat er voldoende zichtbaarheid gegenereerd wordt en het sportakkoord levend blijft.  
 

Reservering	uitvoeringsbudget	
Het uitvoeringsbudget zal met de spuk-uitkering van oktober 2020 en mei 2021 worden uitgekeerd. 
Voor verenigingen die onvoldoende reserve hebben om een activiteit voor te schieten betekent dat 
dat er pas na deze uitkering geacteerd kan worden. In de praktijk kan dat betekenen dat het 
uitvoeringsbudget van 2020 mogelijk niet volledig uitgenut zal zijn voor eind 2020. Dit is niet omdat er 
te weinig behoefte is aan het uitvoeringsbudget, maar doordat de regelgeving het niet anders mogelijk 
maakt. Voor het sportakkoord is het essentieel dat de gemeente het resterende uitvoeringsbudget 
daarom overhevelt naar het begrotingsjaar 2021 waarin dan meer activiteiten kunnen plaatsvinden.  
 

Verantwoording	door	gemeente	
De gemeente is verantwoordelijk gemaakt door de algemene rekenkamer om de financiële 
verantwoording van het sportakkoord op zich te nemen. Dat betekent dat verenigingen die gebruik 
willen maken van het uitvoeringsbudget de gemeente moeten voorzien van de benodigde informatie 
over de gemaakte kosten van de ingediende activiteit.  
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7. Aanbevelingen  
Regionale	aanpak	inclusieve	sport	
Tijdens het proces van informatie vergaren, sport- en beweegaanbieders spreken, ambities en 
uitdagingen ophalen hebben de sportformateurs van Hoorn, Koggenland en Medemblik regelmatig 
samen overleg gehad. De gedeelde problematiek betrof bijna uitsluitend de inclusieve sport en dan 
voornamelijk het aanbod voor mensen met een beperking. Voor deze groep zou het echt meerwaarde 
hebben als de gemeenten in West Friesland de handen ineen slaan en zich gezamenlijk hard maken 
voor passend aanbod. Daar waar mogelijk over de gemeentegrenzen heen. Ik adviseer daarom een 
regionaal sportaanbod gericht op het inclusief sporten voor mensen met een beperking. 
 
Preventie	akkoord	
Naast het sportakkoord bestaat ook het preventieakkoord. Dit akkoord is qua opzet anders (er zijn 
minder financiële middelen vrij gemaakt) en er is een andere focus (puur gericht op roken, overgewicht 
en problematisch alcoholgebruik aanpakken waardoor de gezondheid van heel veel Nederlanders kan 
verbeteren), maar de overlap met het sportakkoord is evident. In Medemblik is men gestart met het 
preventieakkoord, maar ik adviseer dat ook met sport- en beweegaanbieders op te pakken. Zij kunnen 
een belangrijke rol spelen in de gezondheid van de Medemblikse bevolking.  
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8. Partners 
 
Gemeente Medemblik 
 
Team Sportservice 
 
SG de Dijk 
 
Vrijwilligerspunt 
 
Volleybal vereniging Wervershoof 
 
SV Dess 
 
Radboud 
 
Sporting Andijk 
 
Shi sen Do 
 
Doet u ook mee? 
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9. Website 
Op de website www.sportakkoordmedemblik.nl zullen de initiatieven die vanuit het sportakkoord 
kunnen worden uitgevoerd worden getoond. Hiermee kan iedereen inspiratie opdoen, maar het 
kan ook een mooie aanleiding zijn om een samenwerking te starten als een gemeenschappelijk 
initiatief het beweegaanbod van een andere aanbieder aanvult of raakt.  
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10. Bijlages 
Bijlage	1	opgehaalde	thema’s	van	de	bijeenkomsten	
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