Sportakkoord Medemblik
Ambities en uitdagingen in Medemblik – eind Januari 2020
Deelakkoord Vitale beweeg-aanbieder:
• Uitgangspunt:
o Sport en gezelligheid moet doel zijn
• Sportaanbod:
o Gemeente-overstijgend aanbod creeeren
o Aanbod creëren gericht op multisport voor opa/oma/ouders/kinderen met als
doel meer leden te krijgen (Aanbod voor het hele gezin)
o Sportoverstijgend aanbod creeren
o Zijn er doelgroepen die overdag willen sporten?
o Damesvoetbal en jongenshandbal stimuleren
o Breed en gevarieerd kunnen sporten
o Ouders sportfaciliteiten aanbieden als de kinderen sporten
(bootcamp/fitness) – open club gedachte
• Samenwerking:
o Centralisatie van de sport (Doel: Jeugd laten sporten)
o Rol van sg de Dijk; zowel op sportief gebied (meehelpen als bijv clinicgever)
als op organisatie gebied (organiseren, communictaie, ict, etc)
o Wens om het jaarlijkse beachtoernooi uit te breiden met een
voetvolleybaltoernooi
o Omni-vereniging opzetten
o Het te kort in lesgevers gezamenlijk aanvliegen
o Samenwerking opzetten tussen alle sporten (commercieel, zorg en
verenigingen) bijv door toernooien
o Samenwerking gymverenigingen versterken zoals gezamenlijk bestuur (liever
nog voor heel WF)
• Kansen:
o Via schoolstagiaires -> hulp om trainers te werven
o Gebruik maken van commercieel kader (ZZP’ers)
o Sport en beweegevenementen opzetten tbv bekendheid
• Uitdagingen:
o Vergrijzing
o Studenten verdwijnen naar buiten de stad en gaan op kamers wonen
o De groep van 16 tot 23 mist - Jeugd gemotiveerd houden
• Services:
o Jonge vrijwilligers vinden
o Cursus financiële middelen
o Besturen op de hoogte houden van de financiële mogelijkheden
o Hoe bereik je nieuwe leden?
o 15-18 jarigen binden / vasthouden bij vereniging -> maak het leuk, denk
buiten de kaders.
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Vaardig in bewegen
• Uitgangspunt: Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen
• Vraagstuk: Hoe krijg je kinderen naar buiten
• Kader:
o Specialisten
o Nijntje diploma (vv Wognum) in de hele gemeente Medemblik Nijntje
invoeren bij alle verenigingen (of samenwerkingen van verenigingen)
o Nijntje breder inzetten (volleybal, speeltuin) en doorgroeien (fun2sport)
o Duidelijk tc plan / richting
§ Vaardige trainers opleiden (of vak leerkrachten)
§ Kennis overdracht
§ Kennis delen
o Techniek op jonge leeftijd aanleren
o Professionaliseren trainers aanbod voor gym verenigingen (van sport
service?) Dat mag ook best tegen een hogere contributie.
o Detacheren/uitlenen toptrainers
o Tennisvereniging heeft een speciale nieuwe ledencommissie (niveau van
nieuwe leden bekijken en koppelen)
• Samenwerkingen met scholen
o Instuifmomenten voor scholen
o Schoolzwemmen weer invoeren
o Scholen betrekken bij sportclubs / toernooi schoolhandbal / volleybal /
voetbal / beach / basketbal, etc
o Korte lijntjes met scholen creëren
o Faciliteren sportvoorzieningen voor bewegingsonderwijs in dorpshuizen moet
worden verbeterd. Bewegingsonderwijs staat hier niet op de eerste plaats
terwijl basisonderwijs er wel afhankelijk van is.
• Beleid:
o Beweegnorm bewaken
o Stimuleren – basis bewegen (fietsen en lopen)
o Drempelloos beleid maken om op elk moment te kunnen sporten.
o Mogelijkheden voor kleine kinderen tot sporten (kennismaken) vergroten
o Financiële drempels verlagen; bijv 1e jaar voor gerduceerd tarief mee sporten
bij een beweegaanbieder
o Afspraken maken over doorstroom speelsters/spelers naar topclubs &
behoud door het inzetten van toptrainers
• Services:
o Nijntje beweegprogramma
o Tc cursus
Plan
De sportbus: een caroussel / Bus voor in de kleine kernen. Kids, professionals en ouderen
van kern naar sportfaciliteit (evt ook de bibliotheek hierin betrekken). Lars en Cynthia van
Stiphout
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Topsport inspireert
• Volgens velen heeft dit geen prioriteit. Op het moment dat we vroegen in hoeverre
het fijn is om deel te kunnen nemen aan side-events bij de topsport evenementen,
wordt minzaam geknikt. Bijvoorbeeld clinics op scholen voorafgaand aan NK
• Dit kan alleen als de verenigingen ook worden ondersteund bij de organisatie van
topsport (voorbeeld – finale NOJK in Wognum werd niet door gemeente gezien als
topsport. NOJK = Nederlandse open jeugd kampioenschappen)
• Statushouders inzetten bij events/verenigingen
• Inzetten topsporters bij training
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Positieve sportcultuur
• Services:
o Positief coachen – theater
o Ouder-betrokkenheid vergroten
o (on)gewenst gedrag aanpakken onder sporters, ouders, vrijwilligers. Dit zorgt
voor binding.
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Inclusieve sport
• Doelgroepen:
o Algemeen:
§ Sporten in kleine groepen in prikkelarme omgeving aanbieden (voor
jeugd en volwassenen)
• Wat kunnen sportaanbieders hierin betekenen?
• Hoe financier je specialistische ondersteuning?
§ Vervoer naar accommodaties mogelijk maken voor mensen met een
beperking.
§ Maatjesproject opzetten
§ Eenzaamheidspreventie -> zorgen dat verenigingen op de hoogte zijn
van de problematiek en de interventies
o Financieel:
§ Sport ook mogelijk maken voor mensen die financieel minder sterk
zijn (doelgroep 55/60+)
§ Een sportpas voor volwassenen opzetten
o Senioren:
§ Wandelpaden met speurtocht?
§ Walking voetbal/ walking handbal
§ Bestaande 55+ initiatieven bij
• Zwembad, fc medemblik (wandelvoetbal), wandel bootcamp,
gymzaal “de Munt”, tafeltennishal, skeelerbaan/ijsbaan
o Lichamelijk beperkten:
§ Bloesem bereikbaar maken (denk aan faciliteiten zoals toiletten enzo)
voor rolstoelsporters.
• Accommodaties
o Centralisatie in Wervershoof om toegankelijkheid te vergroten
o Schaal vergroting biedt kansen voor verschillende doelgroepen
o Het complex van Radboud ook openstellen voor ouderen/mensen met een
lichamelijke beperking voor bijv rolstoel behendigheid, rollator instructie,
fietsen voor nieuwkomers, beachvelden voor in zomervakantie etc.
• Services:
o Walking voetbal / handbal opzetten
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Duurzame sport accommodatie
• Westrand:
o Omniverenigingen (gebundelde sport) heeft kansen: sport de westrand
o Kantine moet de functie van een dorpshuis krijgen
o Ook zorgen voor plaats voor fysio, bso, senioren
o Sport aanbieden aan iedereen in “vrije uren”. Niet “word lid van ons” maar
“kom naar de westrand”.
• Wognum
o Bouw 2e sporthal wognum
o Bouw (ter overbrugging 2e sporthal) een opblaashal als tijdelijke oplossing
o Bouw van Padelbanen in wognum bij Tennisvereniging
• Openbare ruimte
o Hardware versus software (hardware = gebouwen en groen, software =
sporters en verenigingen). Hardware staat in dienst van software.
o Verlichte wandel/fiets/hardloop/skeeler routes. Veilig en bereikbaar.
Buitenruimte verzorgen bij verbinden verenigingen (fietspaden –
wandelpaden)
• Radboud
o Slimme verbindingen: skeelercomplex gebruiken voor boester training. Zo
werken naar een optimale bezetting. Verduurzamen complex (ambitie);
oplossingen zonnepanelen en Led, voordeel is besparing en milieu vriendelijk.
Kijken naar terugverdien mogelijkheden (financiële beweegredenen)
• Beleid:
o Delen van accommodaties ivm leegstand overdag
o Beschikbaarheid accommodaties bewaken:
§ Zalen dubbel geboekt (commercie gaat blijkbaar boven sport)
o Zorg voor lange termijn beleid voor binnensporters
o Tegenprestaties voor gebruik accommodaties – bijv onderhouds
werkzaamheden
o Duurzaam blijven sporten: Wanneer traditioneel niet meer past, verder
kijken. Wat past nog wel? Duurzame vereniging = mensen in beeld)
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