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Iedereen moet in Heemstede met plezier  
kunnen sporten en bewegen! 

 
Dat is het motto van Heemstede. Heemstede heeft een rijk aanbod en er wordt volop gesport en 

bewogen. Zelfs meer dan het landelijk gemiddelde. Dit wil overigens niet zeggen dat zaken niet nog 

beter of anders kunnen. Heemstede behoort demografisch gezien niet tot de gemiddelde gemeentes 

in Nederland.  Ook Heemstede heeft specifieke kenmerken en volgt nationale trends en 

ontwikkelingen waar we op in willen en moeten spelen.  

 

Deze nationale ontwikkelingen zijn binnen het nationale Sportakkoord vertaald naar thema’s.  Wij 

volgen uiteraard de vijf hoofdthema’s voor ons lokale sportakkoord Heemstede. Hiermee sluiten we 

lokaal aan op de kernboodschap van het Nationaal Sportakkoord én innoveren we lokaal. 

 

Dit sportakkoord in Heemstede is voor nu een eindpunt, en tegelijk juist ook een startpunt. Een 

startpunt om gezamenlijk verder te werken aan realisatie van onze nieuwe ambities in een 

veranderende omgeving. Dit sportakkoord is met deelnemers van het akkoord tot stand gekomen via 

digitale weg in deze lastige Corona-tijd. Het sportakkoord in Heemstede typeert ambitie en richting. 

Het vraagt verdere uitwerking naar uitvoering samen met alle partners, wat we beschrijven onder 

continuïteit en borging. 

 

Bijna 30 organisaties hebben meegewerkt aan realisatie van dit lokaal sportakkoord. Dat is zeer 

positief gezien de tijd waarin we leven. De deelnemende organisaties vertegenwoordigen 

verschillende domeinen zoals: verenigingen, welzijn, onderwijs, fysiotherapie en sportaanbieders. Ook 

sport ondersteunende organisaties en de gemeente zijn deelnemende partijen. Voor borging van 

proces wordt een kerngroep geformeerd die verder faciliteert.   

 

We maken ook een link naar preventie. Roken, overgewicht (obesitas) en problematisch 

alcoholgebruik zijn hoofdonderdelen binnen het Nationaal Preventie akkoord. In Heemstede willen we 

hier zo goed en eenduidig mogelijk op aansluiten. Samen met partners die waarde kunnen toevoegen 

willen we integraal aanbod (door) ontwikkelen. Het formatieproces van het sportakkoord is begeleid 

door Arnoud Willemstijn in samenwerking met alle deelnemende partners. 
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Heemstede is een gemeente in de provincie Noord-Holland, heeft 27.286 inwoners en kent 12.021 

huishoudens (cijfers 2019). De totale oppervlakte van Heemstede is 964 hectare. Hiervan bestaat 47 

hectare uit water.  

 

Leeftijdsverdeling in Heemstede 

Heemstede kent een relatief grote groep inwoners van 45 jaar en ouder; Meer dan de helft van de 

inwoners valt binnen deze leeftijdscategorie 45 jaar waarvan bijna de helft 65 jaar of ouder is. 

 

 
Bron: Allecijfers.nl 

 
 

 

Toekomst Cijfers 

Tot 2040 groeit de bevolking in de regio Kennemerland (exclusief Haarlemmermeer) met 29.000 

inwoners. Heemstede groeit met 400 inwoners in dezelfde periode. Relatief gezien heeft Heemstede 

veel één- en tweepersoonshuishoudens (ouderen) én veel huishoudens met kinderen. Vaak gaat het 

om huishoudens tussen de 55 en 75 jaar oud. Heemstede telt 9% jonge huishoudens tussen de 18 en 

34 jaar; dat is de helft minder dan bijvoorbeeld in de MRA (Metropoolregio Amsterdam). Als gevolg 

van sterke vergrijzing groeit het aantal 75+ huishoudens met ruim 1.100.1 

  
 

 
1 Bron: Beleidsanalyse Heemstede omgevingsvisie 

Factsheet Heemstede 
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Sport en Bewegen 

Van de Heemsteedse kinderen in de leeftijdscategorie onder de 12 jaar is 87% lid van ten minste één 

sportvereniging. In deze leeftijdscategorie sport 75% van de kinderen minstens 1 uur per week bij een 

vereniging. 86% van de kinderen in deze leeftijdscategorie beweegt meer dan 7 uur per week. Van de 

jongeren van 12 t/m 18 jaar is ook 87% lid van ten minste één sportvereniging. 57% van de scholieren 

beweegt regelmatig. Landelijk is 78% in de leeftijdscategorie onder de 12 jaar en 56% van de 12 t/m 

19-jarige lid van een sportvereniging.  

 

Landelijk is het percentage volwassenen dat lid is van een sportvereniging twee keer zo klein als het 

percentage jongeren onder de 20 jaar. Van de volwassenen tussen de 35 en 54 jaar bijvoorbeeld is 

23% lid van een sportvereniging. Lid zijn van een sportvereniging is dan ook geen goede indicator voor 

de mate van bewegen bij volwassenen en ouderen. Hiervoor is de beweegrichtlijn ontwikkeld. 

Kortgezegd komt het erop neer dat volwassenen en ouderen om aan deze norm te voldoen minstens 

150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over 

diverse dagen moeten doen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra 

gezondheidsvoordeel. Landelijk haalt 50% van de volwassenen deze norm en 37% van de 65-plussers. 

In Heemstede haalt 69% van de volwassenen deze norm en 78% van de ouderen.  

 

Kortom zowel de jeugd als volwassenen in Heemstede sporten en bewegen boven het landelijk 

gemiddelde.2  

 

Gezondheid 

Inwoners van de gemeente Heemstede scoren over het algemeen goed op de beweeg- en 

gezondheidscijfers. 62% van de inwoners van Heemstede beweegt voldoende; dat is ver boven het 

landelijk gemiddeld van 49%.  

 

Specifiek voor Kennemerland is de groter wordende groep ouderen met lichamelijke 

gezondheidsproblemen. Van de ouderen heeft 57% overgewicht en 14% ernstig overgewicht, 77% van 

de ouderen is voor één of meer chronische aandoeningen onder behandeling van een arts, waarvan 

14% voor diabetes. 

 
Ook de overgewichtcijfers in Heemstede liggen met 43% onder het landelijk gemiddelde van 50,1%.  

Aandachtspunt is het percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat aangeeft ‘drinker’ te zijn, namelijk 

88% dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 80%.  17% Geeft aan ‘roker’ te zijn.3 

 
Aantal sportverenigingen 

Heemstede kent een rijk sportverenigingsleven. In de gemeente zijn veel verenigingen actief waar een 

groot arsenaal aan sport- en beweegactiviteiten wordt aangeboden zowel in binnen- als 

buitensportaccommodaties als ook in de buitenruimte. 

 

Naast de geëigende sporten als hockey, tennis en voetbal kent Heemstede ook een aantal 

kenmerkende sporten die ook goed passen bij het karakter van Heemstede: onder meer bridge, 

 
2 Zie www.gezondheidsatlaskennemerland.nl van de GGD Kennemerland. 
3 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/12/lichte-daling-aantal-rokers-onder-volwassenen 
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badminton, ouderen fitness en roeien. Ook op het vlak van de denksporten blijft Heemstede niet 

achter: we kennen binnen de gemeentegrenzen o.a. 5 bridgeverenigingen, klaverjasverenigingen en 

een schaakvereniging. 

 
De infrastructuur van de sport kent 2 sportparken verspreid over de gemeente, 2 tennisparken, 1 

sporthal, uiteraard verscheidene gym- en danszalen en een gemeentelijk zwemcomplex. Bij onder 

andere hockey, tennis, voetbal en roeien wordt sport aangeboden voor mensen met een beperking. 

Tot slot kent Heemstede voor de jonge jeugd 5 scoutingverenigingen. 
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Ambitie uit nationaal sportakkoord 

Sporten en bewegen moet bereikbaar zijn voor écht iedereen. Voor jong en oud. Voor gezond en 

minder gezond. Voor meer en minder kwetsbare groepen, óf mensen die buiten de boot vallen. 

 
Doel 

De ambitie is dat iedere Heemstedenaar een leven lang plezier kan beleven aan sporten en 

bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, 

fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie 

nemen we weg. 

  
Motivatie 

• Sporten en bewegen moet bereikbaar zijn én blijven voor iedereen! Dat is niet 

vanzelfsprekend voor iedereen. Ook de meer kwetsbare doelgroepen die b.v. vallen onder 

WMO, Participatiewet, Jeugdwet, GGZ-cliënten, statushouders moeten kunnen sporten en 

bewegen. 

• Ook (vaak) minder zichtbare groepen, die kampen met armoede of eenzaamheid willen wij 

bereiken.  Zij moeten zonder drempels kunnen deelnemen. Eenzaamheid is een groeiend 

fenomeen, niet alleen onder ouderen maar ook onder jongeren. 

• De 65-plussersgroep groeit extra hard in Heemstede door vergrijzing. Tegelijkertijd wordt 

deze groep steeds vitaler. Op deze trend willen en moeten we inspelen met juist aanbod.  

• De veranderingen van de samenstelling van de bevolking in relatie tot gerelateerde en 

trendmatige vraagt ook om thematische doelgroep benadering; b.v. dementie, obesitas. 

• Sporten en bewegen zien we als ook als middel om sociaal/maatschappelijke doelstellingen te 

realiseren. 

• Sport en verbinden maakt mensen blij en draagt bij aan lichamelijke en geestelijke gezondheid 

en welzijn. 

• Verenigingen staan voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is breed draagvlak 

voor het verder vergroten van deze sociale rol vanuit verenigingen.  

 
Wat willen we gaan doen?  

• We willen meer dwarsverbanden creëren, iedereen betrekken. 

• We hebben de kortere lijnen extra nodig om sneller te schakelen (v.b. voor kinderen in kader 

van overgewicht, leefstijl, meer bewegen). 

• Meer samenwerken over domeinen heen, ook met welzijnsorganisaties. Dit vraagt om 

nieuwe/aparte structuren, middelen & support. 

• We willen de doelgroepen beter bereiken en inspelen op specifieke behoeften. 

• Steun gebruiken van Sport- en Cultuurfonds. 

• We willen ‘best practices’ gebruiken. 

• De ‘hoe’ vraagt ook om middelen en dat willen we matchen.  

Inclusief sporten en bewegen 
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• Met name kleinere verenigingen willen maar kunnen dit door geringe omvang minder 

eenvoudig faciliteren. De oplossingsrichting ligt in samenwerking vanuit groter geheel. 

 
Focusmaatregel 

We willen de hierboven genoemde doelgroepen nog verder in kaart brengen. Veel is al bekend. Helder 

maken hoe groot de doelgroepen zijn, wat de verwachte ontwikkelingen in tijd zijn en matchen van 

passend aanbod is (eerst bestaand, dan nieuw). Uitwerken welke fitheids- en gezondheidstesten 

gericht ingezet kunnen worden. Dit heeft meerledig effect. Het geeft meer inzicht, creëert bewustzijn 

binnen doelgroep en signaleert op individueel niveau. Bestaand aanbod kan nog actueler en beter 

zichtbaar gemaakt worden. We kijken wat mogelijk is om dit o.a. vanuit een digitaal platform te 

ondersteunen. 
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Inzoomend op sociale rol vanuit verenigingen en kwetsbare groepen 
 
In Heemstede willen we de sociale rol vanuit verenigingen nog verder vergroten! 
 
De accommodaties en faciliteiten zijn er. Veelal is er ook de ruimte, met name overdag. Er zijn 

mogelijkheden om meer kruisverbanden te creëren. Denk b.v. aan dagbesteding, werk-

ervaringsplekken, koppeling ouderen en jeugd, meer aanbod voor aangepast sporten en veel meer.  

Een belangrijk uitgangspunt is dat meedoen financieel laag toegankelijk is en blijft. Er gebeurt al veel 

moois in Heemstede. Er is breed geloof en overtuiging dat dit nog breder en integraler opgepakt kan 

worden. Hier gaan we voor! 

 
Hoe?  

De ambitie is groot. Deze moet wel realiseerbaar zijn. Dit willen we goed uitkristalliseren. 

Goede samenwerking en reële scenario’s vormen het startpunt. Realisatie van ambities willen we 

bereiken door als startpunt niet onze individuele vereniging of organisatie te nemen, maar door te 

starten vanuit diepe(re) samenwerking en gezamenlijke vertrekpunten. Samenwerking tussen partijen, 

over domeinen heen. Werken vanuit een gedeelde droom. 

 
Door in te zoomen op de verschillende doelgroepen en hun specifieke behoefte willen we kijken hoe 

we dit samen kunnen faciliteren. Hiermee bouwen we realistische en ambitieuze scenario’s. 

 
Focus  

• Vanuit de sociale rol juist ‘sociaal en gezellig’ sterk positioneren en faciliteren. Bij diverse 

doelgroepen spreekt de term ‘bewegen’ veel meer aan dan de term ‘sport’. De primaire 

drijfveer is dan dikwijls gezelligheid en mensen ontmoeten.  

• Aanbod afstemmen op kernactiviteiten van verenigingen én versterken met expertise van 

andere deelnemers van dit akkoord. 

• Drempels laag houden. Contributies/deelname moet voor iedereen betaalbaar zijn. 

• Concreet maken hoe we verenigingen faciliteren (kennis, capaciteit, geld). 

• Vraag gerelateerd naar aanbod kijken - starten met regulier aanbod, vervolgens gepast. 

• Idee: vereniging meer onderdeel laten zijn van dagprogramma’s: koppelingen maken naar b.v. 

onderwijs (brede school), opvang, cultuur (bibliotheek, muziek), jeugdzorg, 

werkervaringsplekken, netwerkfunctie et cetera. 

• Hoe kan gewenst aanbod naar vermogen per vereniging ook daadwerkelijk gerealiseerd 

worden. 

 
Focusmaatregel 

Gebaseerd op gewenst aanbod en veranderende gemeenschap willen we helder maken in welke mate 

individuele verenigingen kunnen opschakelen, waar beperkingen liggen en welke facilitering nodig is. 

Voor het verder in kunnen vullen van deze sociale rol is inzichtelijkheid in vitaliteit van verenigingen 

een belangrijke basis.   
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Ambitie uit nationaal sportakkoord 

Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen 

en dat hun motorische vaardigheden steeds verder achteruitgaan. 

 
Doel 

De ambitie is om nog meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen. 
 
Motivatie 

Wij geloven in het principe jong geleerd is oud gedaan. Jong leren meedoen met sporten en bewegen 

draagt bij aan gezondheid (goede motorische ontwikkeling), sociale vaardigheden, plezier én draagt bij 

aan ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Dit is wetenschappelijk onderbouwd.  

 
Op jonge leeftijd meedoen met sporten en bewegen is een gedeelde verantwoordelijkheid. De ouders 

die het goede voorbeeld - kunnen - geven, school die sporten en bewegen centraal stelt en faciliteert, 

verenigingen/sportaanbieders, welzijnsorganisaties en andere die juist signaleren en laagdrempelige 

deelname faciliteren. Nog meer kinderen aan de beweegrichtlijn laten voldoen. Kinderen zijn immers 

de toekomst. 

 
Wij willen dat alle kinderen - ook de kinderen die motorisch minder handig zijn, - betrekken bij sport 

en bewegen. Zodat ook zij - op hun eigen niveau - plezier kunnen beleven en zich goed ontwikkelen. 

Hiervoor willen we drempelverlagende maatregelen treffen. 

 
Signaleren (monitoren) is belangrijk. Zo willen we inzichtelijk maken hoe beweegvaardigheid bij 

jongeren ervoor staat en zich ontwikkelt. Hier willen we vervolgens flexibel en proactief (preventief) 

op inspelen.   

 

Wat gaan we doen?  

• Werken aan bewustwording bij ouders met gerichte communicatie/ initiatieven. 

• Op school als uitgangspunt nemen dat 2 uur gym het minimum is en dat we voldoende 

bewegen dagelijks willen integreren - zonder direct extra belasting voor de leraren - leren van 

‘best practices’. 

• Inzichtelijk maken en houden hoe het staat met ontwikkeling van motorische vaardigheden - 

inzet tools. 

• Sporten en bewegen moet primair plezier brengen; ook voor hen die sociaal of motorisch een 

drempel kennen - dit willen we faciliteren met juist aanbod. 

• Vanuit schoolzwemmen (klas 5) weten welke kinderen niet zwemvaardig zijn, en hier een 

actieprogramma - traject - voor bedenken. Elk kind moet zwemvaardig zijn. 

• Meer integrale samenwerking opzetten. Verbinding leggen tussen 

scholen/sportaanbieders/verenigingen/welzijn en meer. Een masterplan benadering niet ieder 

vanuit eigen entiteit of op activiteitsniveau. 

Van jongs af aan vaardig in bewegen 
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• Dit proces breed faciliteren (lukt niet alleen vanuit eigen kracht). 

 
Focus maatregel 

Met onderwijs ‘best practices’ uit Nederland bestuderen als inspiratie om bewegen meer te 

integreren in dagelijks onderwijs. Analyseren welke tool in te zetten om stand van beweegvaardigheid 

te meten. Potentie in kaart brengen van samenwerking tussen onderwijs en 

verenigingen/sportaanbieder verder te vergroten: b.v. clinics, duo abonnementen, combineren met 

leeropdrachten. 
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Ambitie uit nationaal sportakkoord 

Om met z’n allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en 

duurzame sportinfrastructuur nodig. 

 
Doel 

De ambitie is om Heemstede te voorzien van een functionele, goede en duurzame 

sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt nog verder verbeterd, de 

openbare ruimte wordt nog beweegvriendelijker ingericht en alle sportaccommodaties zijn 

straks zoveel mogelijk duurzaam. 

 
Motivatie 

Een goede sportinfrastructuur zien we als een must. De infrastructuur moet voldoen aan de behoefte 

van de bewoners in de gemeente (regio). Er moet sprake zijn van goede toegankelijkheid (voor alle 

doelgroepen), een veilige omgeving, en duurzaamheid vanuit milieu/energie perspectief centraal 

staan. De kwaliteit van infrastructuur kent ook een relatie met veiligheid en gezondheid. Bv. veilige 

inrichting, goede routing, juiste materialen et cetera. 

 
De infrastructuur betreft niet alleen de accommodaties zelf, maar ook de openbare ruimte. De 

openbare ruimte willen we zo toegankelijk mogelijk maken om sporten en bewegen te faciliteren. 

Hiermee spelen we ook in op het ‘ongeorganiseerd’ sporten of beter gezegd het ‘anders’ 

georganiseerd sporten. Een steeds grotere groep organiseert zich alternatief met gebruik van digitale 

tools. Er worden digitale gemeenschappen/groepen gevormd die gebruik maken/willen maken van 

onze infrastructuur. Zowel in de openbare ruimte als op accommodaties zelf. De omgeving, de 

verbindingen, routes, toegankelijkheid vormen een belangrijk geheel om sporten en bewegen voor 

iedereen duurzaam te faciliteren en meegaan in de snelle maatschappelijke ontwikkelingen. 

Integreren binnen nieuw omgevingsbeleid.  

 

Infrastructuur vraagt ook om middelen. Onderdeel hiervan is heldere en consistente subsidiering. 

 
Wat gaan we doen? 

• We willen breed kijken wat binnen de gemeenschap nodig is én zal zijn. Dat willen we in kaart 

brengen en vertalen naar sterk beleid. 

• Vanuit behoefte moet ook naar seizoenen versus faciliteiten gekeken worden; b.v. meer 

accommodaties, capaciteit in de winter. 

• Kennis bundelen op vlak van milieu/energie maatregelen (scholing/voorlichting). 

• Samenwerken (bundeling van krachten), b.v. onderzoeken voor gezamenlijke inkoop van b.v. 

LED-verlichting. 

 
 

Duurzame sportinfrastructuur 
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Focusmaatregel 

In kaart brengen kansen en knelpunten voor optimaal en toekomstbestendig gebruik van de 

infrastructuur. Ideeën verzamelen hoe de openbare ruimte nog beter en meer pragmatisch benut kan 

worden voor sporten en bewegen (doelgroep gerelateerd) voor nu en de toekomst. Meer helder 

maken gewenst subsidiebeleid.  
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Ambitie uit nationaal sportakkoord 

We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor 

iedereen toegankelijk blijft 

 
Doel 

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. 
De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier 

kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen. 
  
 
Motivatie 

Het toekomstperspectief is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag naar aanbod. De hoeveel 

leden in relatie tot de kostenstructuur van de vereniging bepalen de gezondheid van het financieel 

fundament. Het reilen en zeilen draait vooral op inzet en beschikbaarheid van vrijwilligers. 

 

Toegankelijkheid wordt sterk bepaald door juist aanbod én betaalbaarheid. 

 

Als verenigingen gaan we kijken naar onze eigen vitaliteit en toekomstscenario’s bouwen. We zullen 

meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en inspelen met juist aanbod op trends en het 

bereiken van specifieke doelgroep (inclusief sporten).  

 

Verenigingen hebben - in de meeste gevallen - specifieke ondersteuning nodig op het vlak van.  

• Behoud van leden 

• Werven van (jeugd)leden 

• Werven en behouden van vrijwilligers 

• Doelgroepen verder in kaart brengen en verbinden 

 

Meer en betere samenwerking is de katalysator in dit geheel. Hier willen we op inzetten. 

Samenwerkingen kunnen naar een hoger niveau. Samenwerkingen tussen verenigingen, tussen 

verenigingen en gemeente, vereniging overstijgende activiteiten en belangen. B.v. fusie, heldere 

financiën, helder beheer van accommodaties, et cetera. Hiermee moeten we beter inspelen op 

behoefte van sporters en deze ook beter begrijpen. Dat willen we doen met open mind, creatief, 

meebewegend, met focus op kansen en vanuit de gedachte ‘samen kom je verder’. Er is momenteel 

nog geen geïnstitutionaliseerd orgaan of entiteit waar verenigingen samenkomen en/of elkaar 

vertegenwoordigen. Het formeren van de kerngroep willen we linken aan dit proces. 

 

Vitaal vanuit verenigingsperspectief betekent ook het eenduidig promoten/doorvoeren van de 

gezonde kantine - dit om de gezonde keuze makkelijk te maken, en overal een eenduidig en zichtbaar 

niet-rookbeleid te realiseren.  

 

 

Vitale sport- en beweegaanbieders 
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Wat gaan we doen? 

• Voor de eerste drie punten is gerichte kennis beschikbaar. Door vraag van de verenigingen te 

bundelen willen gebruik maken van de – gratis – beschikbare kennis van NOC*NSF op dit vlak. 

• Als vereniging en sportaanbieder willen we inspelen op het verder vergroten van de sociale rol 

en faciliteren dat iedereen in Heemstede kan sporten en bewegen – zie ook thema inclusief 

sporten en bewegen. Het startpunt is hier vanuit gezamenlijkheid de doelgroepen 

identificeren, verbinden en verbinden met passend aanbod. 

• Nieuwe doelgroepen bereiken met passend aanbod. Hierbij inspelend op trends, 

demografische ontwikkelingen en nieuwe behoeftes. De maatschappelijke ontwikkelingen 

leveren kansen en bedreigingen op. Elke vereniging bouwt met gebruik van data en kennis een 

eigen toekomstscenario. Hierbij kijken naar b.v. anders georganiseerd sporten (buiten 

bestaande structuren om), speciaal aanbod voor doelgroepen op leeftijd (vergrijzing) of 

andere kenmerk, nieuwe sporten, aanbod op andere tijdstippen et cetera. Onder aanbod 

vallen ook mogelijk nieuwe abonnementsvormen. 

• In kaart brengen van de vitaliteit van de verenigingen. Hier zijn tools voor. Ook de financiële 

situatie (incl. subsidies, kosten, kosten per lid) willen we op inzoomen. 

• Zichtbaarheid aanbod vergroten – b.v. met digitaal platform en promotie.  

• Innovatief en creatief durven kijken: nieuwe sporten benutten (b.v. coastal rowing, padel), 

aangepaste vormen van sport en bewegen, dagprogramma’s, sporten en bewegen in de wijk 

et cetera. 

• Creatief zijn: koppelingen bekijken b.v. inzet op doelgroep met CIOS en Sportkunde, durven 

kijken naar andere vormen van verenigen - b.v. nog meer omni- of multi-sportverenigingen, 

mogelijkheden van dagprogramma’s et cetera. 

• Meer integreren met onderwijs – mogelijkheden in kaart brengen b.v. opvang. 

 

Focusmaatregel 

Als eerste stap willen we focussen op behoud en werven van leden en vrijwilligers. Door de vraag van 

kennis op dit vlak van verenigingen te bundelen pakken we dit vanuit gezamenlijkheid op. Als tweede 

stap willen we investeren in het bereiken van nieuwe doelgroepen met nieuw aanbod. Het matchen 

van nieuw aanbod op veranderende vraag zal het toekomstperspectief van verenigingen versterken. 

Vitale verenigingen zijn ook gezonde verenigingen. We willen nog meer aandacht op preventie door 

eenduidig in te zetten op een gezonde kantine en een helder antirook beleid voor elke vereniging. 
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Ambitie uit nationaal sportakkoord 

Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met z’n allen voor. 
 
Doel 

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt 

aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en 

verzorgers. 

 
Motivatie 

Een positieve sportcultuur kan vanuit meerdere perspectieven bekeken worden. Leidend is dat 

iedereen die wil sporten of bewegen dit kan doen op eigen niveau, plezier kan beleven, geborgenheid 

ervaart, verbondenheid kan vinden en dit in een veilige omgeving.  Dit alles heeft sterk te maken met 

heersende cultuur en individueel gedrag. Van sporters zelf, medesporters en omstanders. Dit verschilt 

van plek tot plek. Positieve sportcultuur betekent dat de norm sportief en respectvol gedrag is, naar 

elkaar en naar tegenstanders. Positieve sportcultuur betekent ook een gezond en positief 

ontwikkelkader op en voor alle niveaus.  

 
Wat gaan we doen?  

• Positieve sportcultuur actief uitstralen en plek geven. Eenduidig beleid ontwikkelen van 

waaruit elke vereniging het thema positieve sportcultuur kan invullen en implementeren. Op 

doen van kennis.  

• Sporten en bewegen is plezier. Zeker bij ouderen is primair belangrijk de factor gezelligheid en 

verbinding. Daar willen we op inspelen door juiste accenten en communicatie.  

• Stimuleren van sporten bij ouderen is ook zeker belangrijk; niet alleen lichamelijk maar zeker 

ook geestelijk.  Bewegen is ook sporten. En sporten (kijken naar sport) is gezellig! 

• De kracht van sporten en bewegen noch beter benutten door het meer naar de wijk te 

brengen.  

• Ieder sport en beweegt op eigen niveau en naar kunnen. Ook kinderen die minder motorisch 

handig zijn. Veilig, eerlijk en zorgeloos. 

 

Focusmaatregel 

Als eerste stap willen we vanuit gezamenlijk definiëren hoe elke vereniging optimaal aan een positieve 

sportcultuur (verder) kan bijdragen. Hiervoor willen we een gedeeld uitgangskader creëren wat we als 

Heemsteedse verenigingen belangrijk vinden om aandacht te geven en uit te stralen.  

 

  

Positieve sportcultuur 
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Dit sportakkoord vormt een eindpunt, en tegelijkertijd ook juist een startpunt om samen met 
deelnemende partijen lijnen uit te kristalliseren en verdere uitvoering in te vullen. Ook 
partijen/organisaties in Heemstede die nog geen bijdrage hebben geleverd zijn welkom om verder te 
participeren. Dit lokale sportakkoord dient ook als basis voor het opstellen van een verdere 
toekomstvisie die vertaald wordt naar een nieuwe nota Sport en Bewegen en een nieuwe Subsidie- en 
Tarievennota.  

De vrijkomende rijksgelden voor uitvoerende/faciliterende maatregelen (2020 t/m 2022 – 
sportakkoord) zullen ten behoeve van de maatregelen van uitvoering van dit sportakkoord komen. De 
gelden worden gezien als katalysator, waarbij het belangrijk is om te borgen dat ingezette 
bewegingen/maatregelen niet stoppen of stilvallen na 2022. Continuering en duurzaamheid staan 
voorop. 

Kerngroep 

Voor continuering en borging richten we een kerngroep op. Deze een belangrijke rol voor verdere 

verdieping en verfijning op dit sportakkoord. Een groep die over domeinen heen met elkaar praat. 

Enthousiaste aanjagers die geloven in de meerwaarde van sport & bewegen, preventie en leefstijl voor 

Heemstede als gemeenschap.  

Een aantal partijen heeft zich al aangemeld om hier deel van uit te willen maken. Deze groep zal in de 

praktijk een aantal keren per jaar overleg hebben, onderling contact hebben en het sportakkoord 

verder uitrollen en vormgeven. De ambitie is ook dat deze groep als entiteit een duurzaam karakter 

krijgt. Op dit moment is er binnen Heemstede nog geen geïnstitutionaliseerd orgaan in het veld dat op 

deze wijze overkoepelend opereert. 

Wat gaan we doen? 

• Homogene vertegenwoordiging van het veld. 

• Elk lid neemt verantwoordelijkheid voor thema/doel en connect.  

• Sportondersteunende organisaties SportSupport en Sportservice faciliteren (o.a. 

buurtsportcoaches). 

• Kerngroep is – in samenspraak - leidend voor alloceren gelden vanuit uitvoeringsbudget  

Sportakkoord. 

Samen leren en kennis delen 

Vanuit borging en continuïteit gezien is kennis een belangrijk element. Binnen NOC*NSF is een 

academy ingericht waar verenigingen gratis kennis kunnen opdoen. Door gedeeld belangrijke 

aandachtsgebieden binnen verenigingen te combineren worden niet alleen de beschikbare middelen 

hiervoor beter benut, maar ook de onderlinge samenwerking aangemoedigd. Heemsteedse 

verenigingen willen hier gebruik van maken. De vraag per vereniging wordt hiervoor inzichtelijk 

gemaakt, zodat er een goed programma-aanbod gemaakt kan worden. De lokale sportadviseur 

Heemstede adviseert hierin. Deze werkt namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, sportbonden, NL 

Actief) en gaat zorgen voor de verbinding met de sportlijn (met diverse interventies en 

ondersteuningsmogelijkheden voor lokale sport- en beweegaanbieders).  

Continuering en borging 
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Deelnemende partijen 

Verenigingen 

HBC Voetbal     Voetbalvereniging 
Zwemvereniging HPC Heemstede  Zwemvereniging 
SV KennemerRand    Vereniging voor fitness, (hard)lopen 
NJV de Haven     Zeilvereniging 
Tennis Vereniging HBC    Tennisvereniging 
VEW      Voetbalvereniging 
TV Merlenhove     Tennisvereniging 
Hbc gymnastics     Gymnastiekvereniging 
Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguïns Honk & Softbalvereniging 
KRZV Het Spaarne, Heemstede   Roeivereniging 
MHC Alliance     Hockeyvereniging 
Holland Schermen    Schermvereniging 
 

Onderwijs – basis 

Icarus 
De Ark Heemstede  
Basisschool De Evenaar 
Bosch en Hovenschool 
 

Overig 

WIJ Heemstede     Welzijn 
Sportplaza Groenendaal   Zwembad, Sporthal en Sportpark Groenendaal 
Stichting Sportpark HBC    Accommodatie voor HBC Voetbal, tafeltennis,  

kinderopvang, naschoolse opvang etc. 
Craniosacraal Heemstede.nl   Craniosacraal therapie 
David Blakmoor     Fysiotherapie & Sport Fysio & Sport 
Praktijk voor Kinderfysiotherapie   Fysiotherapie 
Poelmann-Fenenga  
DBHGYM      Sportschool & dance 
 

Faciliterend 
Gemeente Heemstede    Bjørn Lanser 

Sportsupport     Rianne Koldenhof/ Tim Joon 

Team Sportservice    Lisette van Dee 

Sportformateur     Arnoud Willemstijn 

 

Colofon 
 


