
 
Beste Jan, 

 
De eerste maand van het nieuwe decennium is bijna voorbij. Goede reden voor 

een update over het Sportakkoord. Zo hebben we onder andere een nieuw 

overzicht van Adviseurs lokale sport, zetten we de diverse bijeenkomsten op een 

rij en delen we inspirerende verhalen met je.  

Agenda 
Datum 

 
30 januari 
 
4 februari 
14.30 - 16.00 uur 
 
6 februari 
 
21-27 maart 
 
Wat? 

 
Bijeenkomst Adviseurs lokale sport, Nieuwegein 
 
Bijeenkomst sportbonden - uitwisselen ervaringen over sportclubs (Loc. 

Sportcluster Veenendaal) 
 
Kennisdag VSG, Apeldoorn 
 
Feest van Goed Sportbestuur 
(meer info hierover vind je verderop) 
  

https://69354b357e6d49b3bdf8957bf8323299.svc.dynamics.com/t/t/2xShA5odItQHLpSZFvEx0HLXTR2OXQh6xcGBPhe6xSgx/FqyWx6mC28RWfy1Z3Syb9sDKTWWes9QkVWJwCjNhxxIx


Mis je een bijeenkomst? Geef het door via sportakkoord@nocnsf.nl 

Bijeenkomsten en duurzaamheidstour 
 
Startbijeenkomsten lokaal Sportakkoord 
Om tot een lokaal Sportakkoord te komen worden in gemeentes start- en 
vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Als sportbond kun je de clubs informeren over deze 
bijeenkomsten in hun gemeentes. Zo zorgen we er met elkaar (gemeentes, Sportformateurs, 
de lokale verenigingsondersteuners en sportbonden) voor dat clubs hiervan op de hoogte 
zijn en kunnen aansluiten.  
 

Overzicht 
bijeenkomsten 

 

 
Regionale netwerkbijeenkomsten VSG 
VSG is de landelijke partner van het Sportakkoord en biedt graag hulp in het 

proces. Of een gemeente aan het begin staat hiervan of al verder is gevorderd, 

maakt voor hen niet uit. Van elkaar leren, elkaar informeren en inspireren is 

belangrijk. Om die reden zijn er regionale netwerkbijeenkomsten voor betrokken 

partijen van het Sportakkoord.  
 

Data en inschrijving 

 

 
Duurzaamheidstour VSG 
De Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt gemeentes, naast de regionale 
netwerkbijeenkomst, ook met de ambities op het vlak van duurzaamheid. Dit doen zij door 
middel van een heuse Duurzaamheidstour, met maar liefst 27 bijeenkomsten door het hele 
land. Bij deze bijeenkomst word je geïnformeerd over en geïnspireerd door succesvolle 
praktijkvoorbeelden en ga je ook zelf aan de slag. Bedoeld voor gemeentes en andere 
professionals zoals verenigingsondersteuners.  
 

Meer info en 
inschrijving 

 

Elke gemeente een Adviseur lokale sport 
Bijna alle gemeentes gaan aan de slag met een lokaal Sportakkoord. En nu is er 

voor elke gemeente een Adviseur lokale sport beschikbaar die de belangen 

namens de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) behartigt. 

De adviseur komt uit deze gezamenlijke sport én van Sportkracht 12/Rotterdam 

Sportsupport. De verdeling bonden/SK 12 is ongeveer 50/50.  
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In dit overzicht zie je welke Adviseur lokale sport in welke gemeente actief is (wijzigingen 
voorbehouden). Wil je vanuit de bond of als club graag in contact komen met een 

Adviseur lokale sport, maar heb je geen contactgegevens? Mail dan naar 

sportakkoord@nocnsf.nl. 
 

Lijst Adviseurs lokale 
sport 

 

Routekaart Verduurzaming Sport getekend 
 
Afgelopen donderdag is er tijdens de bijeenkomst Sportief Verbinden de Routekaart 
Verduurzaming Sport ondertekend door NOC*NSF met het ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten, vijf provincies en het Platform 
Ondernemende Sportaanbieders. Daarmee wil de sportsector een bijdrage leveren aan de 
ambities uit het Klimaat- en het Sportakkoord. Het ministerie van VWS stelt hiervoor vier 
miljoen euro beschikbaar. 
 

1. Over de bijeenkomst  

 

2. Handboek Succesvol 
Verduurzamen  

 

Goed verhaal 
En weer hebben we een aantal mooie praktijkvoorbeelden die we willen delen met jullie. 
Lees hier over de deelname van tennisvereniging Shaile Helmond of hier over de ambitie van 
voetbalvereniging Geel-wit '20 om een positief sportklimaat te promoten.  
 
Weet je een inspirerende clubcase binnen het Sportakkoord? Laat het ons weten via 
sportakkoord@nocnsf.nl en wij doen de rest! 
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TC Shaile 

 

VV Geel-wit '20 

 

Buurtsportcoaches en het Sportakkoord 
De buurtsportcoaches spelen ook een rol in het Sportakkoord. In dit magazine wordt 
uitgebreid stil gestaan bij deze samenwerking. Het hele magazine is interessant, maar het 
artikel dat we bedoelen is te lezen vanaf pagina 52. Een exemplaar per post ontvangen? Klik 
hier!  
 
Buurtsportcoach is een uitgave van Arko Sports Media. 
 

 

Magazine 
Buurtsportcoaches 
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Feest voor nieuwe Code Goed Sportbestuur 
  
In het Sportakkoord is afgesproken dat Code Goed Sportbestuur wordt vernieuwd. En 
daarbij is het belangrijk dat sportbestuurders, managers en beleidsmakers die hier mee gaan 
werken, de code met bijbehorende tools en mogelijkheden leren kennen.  
 
Op 21 maart is de startconferentie, maar de hele week staat bol van activiteiten en 
kennisoverdracht.  
 
Lees hier alvast meer over deze nieuwe code. 

 

Bekijk hier het hele 
programma 

 

  

Het Nationaal Hockeycongres 
Het Nationaal Hockeycongres van 2020 vond plaats op 18 januari en daarbij stond deze 
vraag centraal: 
 
Wat betekent het Sportakkoord voor jouw vereniging? 
 
Een vol programma met veel mogelijkheden tot verdieping en netwerken. Volg de link voor 
alle inspirerende presentaties en andere info over dit congres.  
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Terugblik Hockeycongres  

 

  
Sportakkoord supportdesk 
 
Heb je een vraag? Stel hem door een reply op deze mail aan de Sportakkoord supportdesk te 
sturen. De supportdesk staat ook klaar voor vragen van verenigingen en bonden en is te 
bereiken via sportakkoord@nocnsf.nl. 
 
Op nocnsf.nl/sportakkoord plaatsen we informatie voor sportbonden 
en op voorclubs.sport.nl/sportakkoord informatie voor clubs.  

NOC*NSF 
Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem 
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