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Voorwoord 

Met gepaste trots presenteer ik dit sportakkoord van Leiderdorp! 
De belangrijkste doelstelling van het sportakkoord is om meer 
inwoners van Leiderdorp blijvend te laten genieten van sport en 
bewegen. De toekomst zal uitwijzen of dit gaat lukken. Het 
proces om te komen tot het sportakkoord heeft echter op zichzelf 
al meerwaarde. Partijen die elkaar in het verleden niet of 
nauwelijks zagen werden nu met elkaar in contact gebracht of 
brachten mensen ertoe om op zijn minst breder na te denken 
over sporten en bewegen en wat daar allemaal bij komt kijken. In 
dit geval is de reis minstens even belangrijk als de bestemming. 
Corona heeft enig roet in het eten gegooid, waardoor we op een 
andere en mindere intensieve manier met elkaar konden 
samenwerken en het proces met minstens vier maanden is 
vertraagd. Toch is het gelukt om een mooi resultaat neer te 
zetten. Ik kijk terug op een prettige periode waarin ik veel 
enthousiaste en betrokken Leiderdorpers heb leren kennen. 
Leiderdorp is overzichtelijk en die schaal maakt dat er heel veel 
mogelijk is. Mensen kennen elkaar en zoeken elkaar makkelijk 
op. Problemen zijn op die manier ook relatief makkelijk op te 
lossen. Wanneer vele handen licht werk maken, dan kan het niet 
anders dan dat het sportakkoord in Leiderdorp een succes wordt! 

 
Wouter de Groot 
Sportformateur Leiderdorp  
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Inleiding 

Leiderdorp is een gemeente met een hoog voorzieningenniveau. 
De gemeente ligt, zoals de naam al doet vermoeden, dicht in de 
buurt van Leiden. Sterker nog, het ligt er tegenaan, slechts 
gescheiden door water. Hierdoor is het voor inwoners van 
Leiderdorp mogelijk om ook sporten te beoefenen die een iets 
groter verzorgingsgebied nodig hebben, zoals rugby. Andersom 
werkt het ook, want Leiderdorp beschikt over een 
roeivereniging die veelal door Leidse studenten wordt bemenst. 
Ook Alecto biedt onderdak aan hockeyende Leidse studenten. 
Niet alleen sportverenigingen (en haar vrijwilligers) dragen bij 
aan een sportend en bewegend Leiderdorp. Ook andere sport-, 
beweeg- en gezondheidsaanbieders en maatschappelijke 
partners zoals scholen, buitenschoolse opvang (BSO) en Incluzio 
Leiderdorp1 dragen hun steentje bij. Ondanks het feit dat 
Leiderdorp haar zaken goed voor elkaar heeft, willen de 
betrokkenen bij het sportakkoord zich hard maken voor meer 
inwoners die blijvend genieten van sport en bewegen! 

Leeswijzer 
Na een korte inleiding over de ambities van het Nationale 
Sportakkoord is achtereenvolgens te lezen welke vier 
deelakkoorden er zijn gemaakt. In Leiderdorp is gekozen voor 
Sport en bewegen en school, Sport en bewegen en 
sportaccommodaties, Sport en bewegen en doelgroepen en 
Sport en bewegen en vrijwilligers. Afgesloten wordt met de 
manier waarop het sportakkoord in Leiderdorp is georganiseerd 
en op welke wijze de financiering van het sportakkoord is 
vormgegeven. 

 
1 De brede welzijnsorganisatie in Leiderdorp. 

Ambities van het Nationaal Sportakkoord 

Met het Sportakkoord Leiderdorp hebben de betrokken partijen 
de intentie uitgesproken een bijdrage te gaan leveren aan de 
gezamenlijke ambitie dat alle inwoners een leven lang blijvend 
kunnen genieten van sporten en bewegen. Dit betekent dat er 
voldoende en passend sport- en beweegaanbod én sport- en 
beweegruimte is voor alle inwoners uit het dorp. De basis 
hiervoor zit in de Leiderdorpse samenleving: vrijwilligers, 
sportverenigingen, andere sport-, beweeg-, welzijns- en 
gezondheidsaanbieders en maatschappelijke partners zoals 
scholen, buitenschoolse opvang (BSO) en Incluzio Liederdorp. 
Sporten en bewegen wordt mogelijk en aantrekkelijk gemaakt, 
voor iedereen, een leven lang. Nu en in de toekomst. Ieder op 
zijn eigen niveau en met zijn eigen motief: of dat nu presteren is 
of genieten, ontspannen, ontmoeting, gezelligheid, uitdaging of 
gezondheid.  

In het Nationale Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd: 
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In Leiderdorp is gekozen voor de volgende vier deelakkoorden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelakkoord 1 Sport en bewegen en school 

 

Doelgroep 
Kinderen op de basisscholen en kinderopvang. 

Wat kan er beter? 

Er is sprake van een toename van beweegachterstanden en 
overgewicht bij kinderen. Tevens is er sprake van een terugloop 
van het ledenaantal bij sportverenigingen. Door samenwerking 
tussen scholen en sportaanbieders kan er aanvullend 
sportaanbod worden ontwikkeld dat voor, tijdens, tussen en na 
school kan worden ingezet om meer kinderen te laten sporten/ 
bewegen. Een belangrijke voorwaarde is dat het relatief 
eenvoudig door de scholen is ‘in te passen’ in het curriculum. 
Hiervoor is afstemming nodig tussen sportaanbieders en 
vakleerkrachten. Ook kunnen scholen wellicht beter en meer 
gebruik maken van de buitenruimte (schoolpleinen, parken, 
sportaccommodaties). Vooralsnog wordt geprobeerd om eerst 
aanbod te ontwikkelen dat tijdens de reguliere gymlessen wordt 
aangeboden. Wanneer dat loopt kan na verloop van tijd worden 
nagedacht over het uitbreiden van het aanbod naar bijvoorbeeld 
naschools aanbod. Onder actiepunt 2 is te zien dat er al een 
voorstel is om materialen aan te schaffen waardoor kinderen 
tijdens de pauzes al worden geactiveerd. Het belangrijkste is dat 
sportkennismaking meer wordt gebundeld en er meer wordt 
gecommuniceerd met de scholen. 

Ambitie 
Meer kinderen laten genieten van sporten en bewegen op 
school door samenwerking tussen scholen, kinderopvang en 
sportaanbieders. 
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Actie 1 
Inventariseren bij verenigingen en kinderopvang wat de 
mogelijkheden van eenieder zijn qua sportaanbod. De 
inventarisatie en communicatie wordt door de vitaliteitscoaches 
van Incluzio Leiderdorp verzorgd. In deze inventarisatie staan de 
volgende vragen centraal: 

 Hoeveel clinics wil en, zo ja, kan een vereniging per schooljaar 
verzorgen op een school? Idee is dan bijvoorbeeld om een 
‘sport van de maand te organiseren’. 
In een eerste rondvraag hebben vier verenigingen 
aangegeven dat ze dit zouden kunnen/willen. 

 

 Organiseert de vereniging al een schoolsporttoernooi? Zo nee, 
zou de vereniging dat willen doen? 
Op dit moment organiseren 9 verenigingen al een 
schoolsporttoernooi. Dit is een mooi aantal om op voort te 
borduren. 

 

 Kan/wil de vereniging een naschools aanbod verzorgen? Op 
bijvoorbeeld een schoolplein. 
In antwoord op deze vraag hebben vijf verenigingen 
aangegeven dat zij dit zouden willen doen. Het is belangrijk 
dat er inzichtelijk wordt gemaakt welke vereniging een 
naschools aanbod (willen) geven en dat dit actief aan de 
scholen (bij monde van de vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs) wordt doorgegeven zodat het aanbod 
aan alle leerlingen kan worden gecommuniceerd. Ook de 
sport- en speldagen in de vakanties van Sportfondsen kunnen 
in deze communicatie worden opgenomen. 

 

Actie 2 
Ontwikkelen/ aanschaffen van een lespakket voor bewegen op 
het schoolplein. 

Afgesproken is om materialen voor scholen aan te schaffen die 
gebruikt kunnen worden bij de tussenschoolse opvang (TSO) en 
in de kleine pauzes van de scholen zodat er meer bewogen wordt 
door de kinderen op het schoolplein. Het verzorgen van deze 
activiteiten zal worden opgepakt door de werkgroep i.s.m. de 
schooldirecties en de kinderopvang.  

 
Actie 3 
Leiderdorp dient te beschikken over een Sport-o-theek, zodat 
vakleerkrachten en andere sportprofessionals gebruik kunnen 
maken van bijzondere sport- en spelmaterialen om 
sportactiviteiten (gymlessen, sportdagen, schooltoernooien, etc.) 
te verzorgen. Hierover kan contact worden gezocht met de 
gemeente Leiden om te bekijken wat de mogelijkheden qua 
samenwerking zijn. Wanneer een dergelijke samenwerking om 
wat voor reden dan ook niet lukt,  is een optie om budget 
beschikbaar te stellen voor de aanschaf van materialen voor een 
nieuw op te richten Sport-o-theek. Sportfondsen zou hierbij een 
optie voor het beheer van de materialen kunnen zijn. 

 
Middelen (mensen/materialen/accommodaties/geld) 
Actie 1. Wanneer het voor sportverenigingen moeilijk blijkt om 
vrijwilligers te vinden voor het geven van de clinics/ workshops 
op de scholen, zou het denkbaar kunnen zijn dat er voor 
scholieren/ studenten een vergoeding beschikbaar wordt 
gesteld. Uitgangspunt is wel dat het vanuit de sportaanbieders 
op vrijwillige basis gaat. 
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Begroting 
Aantal clinics Uurtarief Totaal per jaar 
24 (4 lessen per 
school, 6 mnd) 

€ 10,- € 240,- 

 
Actie 2. De kosten van de materialen zijn begroot op € 250 per 
deelnemende school. Het maximaal aantal scholen (incl. De 
Bron) is 12. De kosten bedragen hierdoor maximaal € 3.000. De 
materialen zijn echter jaren te gebruiken. Het zou fantastisch zijn 
wanneer er vanuit de TSO een coördinator kan worden opgeleid 
die de pedagogisch medewerkers kan instrueren over welke 
sporten en spellen er kunnen worden gegeven op de 
schoolpleinen. 

Begroting 
Kosten materialen/ opleiding Aantal scholen Totaal 
€ 250,- 12 € 3000,- 
€ 500,- per cursus - € 500,- 
 
Actie 3. Een bedrag voor de aanschaf van sport- en spelmateriaal 
welke ondergebracht worden in een op te richten sport-o-theek 
waar vakleerkrachten en andere professionals materialen 
kunnen lenen voor (nog) meer diversiteit in bijvoorbeeld de 
gymlessen. Een goedkopere oplossing is om een samenwerking 
te zoeken met de Sport-o-theek in Leiden. Hier zou dan wel een 
vergoeding beschikbaar voor gesteld moeten worden. 

Begroting 
Kosten materialen Totaal 
€ 5000,- € 5000,- 
 

Deelakkoord 2: Sport en bewegen en 
sportaccommodaties 

 

 
 

Doelgroep 
Alle sportverenigingen die gevestigd zijn op of gebruik maken 
van Sportpark De Bloemerd en omgeving. 

Wat kan er beter?  
Leiderdorp is voorzien van moderne sportaccommodaties. Het 
aanbod is ook ruim te noemen. Een strakkere planning is 
vooralsnog niet nodig om een efficiënter gebruik te realiseren. 
Om het gebruik en het bereik van de beschikbare 
accommodaties te optimaliseren is een aantal suggesties gedaan: 

- Meer samenwerking door de verenigingen op sportpark De 
Bloemerd (afstemmen van evenementen i.v.m. 
parkeeroverlast, betere bereikbaarheid (o.a. voor 
voetgangers door de aanleg van een voetpad op De 
Bloemerd), verlichting en (camera)beveiliging); 

- Alle sportaccommodaties toegankelijk voor mensen met een 
beperking; 

- Vergroten van de mogelijkheden om buiten te spelen (b.v. 
buitenspeelplaatsen) en te sporten in alle wijken. Verdere 
uitwerking is nodig, maar is, vanwege de omvang van de 
benodigde investeringen, meer een beleidsvraagstuk en valt 
daardoor buiten het bereik van het sportakkoord. Het 
gebruik maken van schoolpleinen, parken en de openbare 
ruimte om meer te sporten en te bewegen behoort 

Ambitie 
Sportverenigingen in Leiderdorp verenigen, te beginnen in 
De Bloemerd. 
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uitdrukkelijk wél tot het sportakkoord. Een intensiever 
gebruik van schoolpleinen, parken en de openbare ruimte 
maakt toekomstige investeringen in die voorzieningen 
wellicht noodzakelijk. 

Actie 1 
Samenbrengen van de verenigingen in De Bloemerd en directe 
omgeving met als doelen: 

 Van De Bloemerd een aantrekkelijk en veilig sportpark 
maken (verlichting, snel signaleren ‘hangjongeren’, betere 
bereikbaarheid); 

 Afstemmen van activiteiten/evenementen op het sportpark 
(o.a. i.v.m. parkeren) door de verenigingen op het sportpark; 

 Uitwisselen van signalen via een appgroep. 

 
Actie 2 
Leiderdorpse activiteiten ontwikkelen (b.v. wandelchallenge 
voor mensen met een chronische ziekte/beperking, “Opa 
Bloemerd”, sportmarkt, trailrun, Bloemerdloop, 
langebaanzwemtocht, etc.). 

Middelen (mensen/materialen/accommodaties/geld) 
Coördinatie en inzet is nodig. Bijeenkomst organiseren van alle 
verenigingen om tot duurzame samenwerking te komen en het 
effectueren van de ambities als hierboven beschreven, hiervoor 
is geen budget nodig. Dit wordt vanuit de deelnemers van deze 
groep geïnitieerd. Daarnaast in overleg met de gemeente over 
onderhoud, veiligheid, bereikbaarheid en nog meer 
beweegmogelijkheden van De Bloemerd. Ook dit heeft geen 
budget nodig. 

Deelakkoord 3: Sport en bewegen en 
doelgroepen 

 
Doelgroepen 
Belangrijke doelgroepen zijn: 
- Jeugd en volwassenen uit de lagere inkomensklassen; 
- Mensen met een migratieachtergrond; 
- Ouderen; 
- Mensen met een beperking. 
 
Wat kan er beter?  
Er bestaat al een aantal initiatieven (o.a. Jeugdfonds Sport en 
Cultuur, Lekker in je lijf, Welzijn op recept), maar een overzicht 
ontbreekt en de verbinding kan beter. 
 
 Actie 1 
Bewegen voor mensen met een beperking. Initiatiefnemers 
kunnen een bijdrage vragen voor het opstarten van een pilot om 
zo goed te kunnen bepalen of een beweegactiviteit duurzaam 
kan worden opgezet. 
 
Actie 2 
Ontwikkelen van sportaanbod door online beweeglessen te 
maken; Leiderdorp in beweging. Samenwerking met lokale 
sport- en beweegaanbieders en fysiotherapeuten. De content 
wordt beschikbaar gesteld via www.mijnleiderdorp.nl. Er zullen 
52 lessen worden ontwikkeld. Doordat de lessen digitaal 
beschikbaar worden gesteld, blijven ze duurzaam 
raadpleegbaar. 

Ambitie 
Specifieke doelgroepen (met beweegachterstanden) in 
beweging krijgen. 
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Actie 3 
Ondersteuning voor Clubhuis De Derde Helft om de volgende 
zaken uit te voeren: 
 Behouden en uitbreiden van huidige activiteiten; 
 Inloopspreekuur fysiotherapie (beide locaties, 

onkostenvergoeding voor de fysiotherapeut die het 
spreekuur draait, inzet fysiotherapeuten van de praktijken 
waarmee is samengewerkt bij Balkon Bewegen) bij 
seniorencomplexen in Leiderdorp/op locaties van Incluzio 
waar dagprogramma’s worden verzorgd; 

 Uitbreiding aanbod wandelgroep; 
 Inzet op verbetering van bereikbaarheid locaties (o.a. via 

project AutoMaatje van de ANWB); 
 Inzet op aansluiting door Leiderdorpers met een 

migratieachtergrond; 
 Verbouwen van eigen groenten t.b.v. nieuw maandelijks 

lunchcafé (kosten voor kweekunits, aarde, zaden/planten, 
etc. (beide locaties). 

 
Middelen (mensen/materialen/accommodaties/geld) 
Begroting 
Activiteit Kosten 
De Derde Helft € 5.000 p/j 

- Verbouwen groente € 1.250 p/j (waarvan € 750 
eenmalig) 

Bewegen voor mensen met een 
beperking 

€ 750 p/j 

Online beweeglessen € 5.000 (eenmalig) 

Deelakkoord 4: Sport en bewegen en 
vrijwilligers 

 
 
Doelgroepen 
- Sportverenigingen in Leiderdorp om vrijwilligers te werven 

en op te leiden; 
- Scholen en Buitenschoolse opvang in Leiderdorp die gebruik 

kunnen maken van deze vrijwilligers voor het aanbieden van 
activiteiten op hun school/opvang. 

 
Wat kan er beter?  
Veel verenigingen en overige organisaties kampen met 
teruglopende vrijwilligersaantallen. Om structureler vrijwilligers 
te matchen met de klussen die moeten worden gedaan en het 
werven van meer vrijwilligers, gaan we: 

1. Zorgen dat er meer waardering komt voor vrijwilligers; 
2. Proberen meer vrijwilligers via De Derde Helft te werven; 
3. Cursussen aanbieden aan vrijwilligers (bv didactiek). 

Ambitie 
Het hebben van meer actieve vrijwilligers in Leiderdorp. 
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Actie 1 
Het werven van vrijwilligers door vrijwilligers en wat er aan 
vrijwilligerswerk op de verenigingen allemaal te doen is beter 
zichtbaar, vindbaar en bereikbaar maken (digitaal platform). 
Voor het matchen van vrijwilligers met activiteiten binnen en 
buiten de club kan er gebruik gemaakt worden van 
www.vrijwilligerswerkleiderdorp.nl. Om dit te bewerkstelligen 
wordt: 

1. Aandacht gevraagd via een vrijwilligersmarkt/campagne (à 
la Leiden); 

2. Een Leiderdorpse vrijwilligersdag georganiseerd waarop de 
sportaanbieders zich kunnen presenteren. 

 

Actie 2 
Huidige vrijwilligers worden opgeleid en ondersteund. Hiervoor 
wordt de hulp van NOC*NSF ingeroepen. Door het inzetten van 
trainingen, cursussen en begeleidingstrajecten worden 
verenigingen zo vitaler gemaakt. Ook zullen er 
netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd zodat het leggen 
van contacten wordt gefaciliteerd. Per vereniging zal een 
vrijwilligerscoördinator worden aangesteld en een overall 
coördinator coördineert dit alles.  

 
Middelen (mensen/materialen/accommodaties/geld) 
Vanuit NOC*NSF kunnen verschillende 
ondersteuningsmogelijkheden worden ingezet voor de 
sportclub/-aanbieder gericht op het versterken van de club, het 
bestuur of het kader. Sommige kunnen ook online worden 
aangeboden. Doordat hier via NOC*NSF apart middelen voor 

beschikbaar zijn, gaat dit niet ten koste van het 
uitvoeringsbudget. Denk bijvoorbeeld aan: 

- Het opleiden van (beginnende) trainers d.m.v. 
workshop/cursus vanuit de eigen bond of NOC*NSF; 

- Begeleiding bij interne uitdagingen als vrijwilligersbeleid, 
ledenwerving, veilig sportklimaat; 

- Organisatie van inspiratiesessies/workshops op de clubs 
over uiteenlopende thema’s (ook online); 

- Begeleidingstraject gezonde sportomgeving of 
verduurzaming sportaccommodatie; 

- Stimuleringsbudget om het aanbod van “inclusief sporten” te 
vergroten. 
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Organisatie 

Er is een stuurgroep opgericht om de regie van het sportakkoord 
ter hand te nemen. Dit betekent dat de stuurgroep de betrokken 
partijen enthousiasmeert, aanjaagt waar nodig en besluiten 
neemt over de financiën. Hiertoe organiseert de stuurgroep op 
gezette tijden bijeenkomsten. De stuurgroep is verantwoordelijk 
voor de communicatie rondom het sportakkoord. Bij de 
communicatie is de gemeente Leiderdorp faciliterend. Jaarlijks 
stuurt de stuurgroep een verslag naar de gemeente Leiderdorp, 
zodat voldaan kan worden aan de verantwoordingsplicht richting 
het ministerie van VWS. Dit moment dient afgestemd te worden 
met de betrokken waarnemer vanuit de gemeente Leiderdorp. 
De stuurgroep bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee 
medeondertekenaars van het eerste uur, de vier kartrekkers van 
de deelakkoorden en een vertegenwoordiger van de gemeente 
Leiderdorp. In totaal bestaat de stuurgroep dus uit acht leden. 
 
Stuurgroep 
 Kees van Haasteren (onafhankelijk voorzitter); 
 Arie van de Nadort (namens binnensport verenigingen BVL, 

Leython-DC en B.C. De Spotvogels); 
 Peter Plooij (namens hockeyvereniging Alecto); 
 Joyce Thissen (Incluzio Leiderdorp) Kartrekker Deelakkoord 

1; 
 Maarten de Fockert (Fysiotherapeut) Kartrekker Deelakkoord 

2; 
 Koos Koster (voorzitter De Derde Helft) Kartrekker 

Deelakkoord 3; 
 Nicole Gerritsen (Smallsteps BSO) Kartrekker Deelakkoord 4; 
 Anoek Aertssen (gemeente Leiderdorp). 

 

Werkgroepen deelakkoorden 
Om de activiteiten uit de deelakkoorden uit te voeren gaan 
werkgroepen aan de slag. De kartrekkers van de werkgroepen 
zitten in de stuurgroep. Op die manier wordt geborgd dat de 
energie in het sportakkoord blijft.  
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Financiën sportakkoord Leiderdorp 

Wat is er beschikbaar? 
Er zijn verschillende aanvullende budgetten beschikbaar. 

1. Uitvoeringbudget 
Het belangrijkste budget is het uitvoeringsbudget. Voor 
Leiderdorp bedraagt dit € 20.000 per jaar, gedurende 2020, 
2021 en 2022. 

2. Sportlijn 
Verder is er van de zogenaamde Sportlijn geld beschikbaar. 
Dit wordt beschikbaar gesteld in de vorm van gratis diensten. 
Via de Adviseur Lokale Sport zijn deze diensten te verkrijgen. 
Deze diensten vertegenwoordigen wel een waarde, maar 
hoeven dus niet afgerekend te worden (en gaan dus niet ten 
koste van het uitvoeringsbudget). 

3. Vouchers van ZonMw/Sportinnovator 
Deze deze bieden financiële ondersteuning bij een 
innovatievraag. Hiervoor moet een subsidieaanvraag gedaan 
worden voor 31 december 20202. 

Welke activiteiten komen in aanmerking? 
Het belangrijkste is dat er (zoveel mogelijk duurzame) 
samenwerking wordt gerealiseerd tussen verschillende partijen 
(sportaanbieders, onderwijs, zorg, gezondheid, welzijn, 
senioren, jongeren, bedrijfsleven, etc.) om meer mensen te laten 
genieten van sport en bewegen die dat op dit moment nog niet of 
onvoldoende doen. Het gaat dus om het organiseren van 
activiteiten en niet van beleid. Daarbij gaat kwaliteit voor 
kwantiteit. Betrokken partijen zijn intrinsiek gemotiveerd. Er 
wordt zoveel mogelijk georganiseerd binnen bestaande 

 
2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-
subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2020/ 

budgetten. Daar waar nodig worden aanvullende middelen uit 
o.a. het uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. 

Welke uitgangspunten voor het verdelen van de beschikbare 
middelen worden gehanteerd? 
Het is van belang dat de middelen die beschikbaar zijn voor het 
sportakkoord in Leiderdorp op een democratische en 
transparante manier worden verdeeld zodat aan alle 
betrokkenen bij het sportakkoord kan worden uitgelegd waarom 
welke middelen aan welke activiteit worden toegekend. De 
stuurgroep bestaat daarom bij voorkeur uit een oneven aantal 
personen. Mocht de stuurgroep uit een even aantal leden 
bestaan, dan staat het de stuurgroep vrij om een manier te 
vinden om tot een beslissing te komen. Leden van de stuurgroep 
die betrokken zijn bij een activiteit mogen niet meediscussiëren 
en beslissen over een aanvraag voor de betreffende activiteit. 
Op die manier wordt belangenverstrengeling voorkomen. 
De volgende uitgangspunten gelden: 

 Te allen tijde wordt in eerste instantie geprobeerd om de 
benodigde middelen (mensen, materialen, accommodaties, 
financiën) te zoeken binnen de bestaande kaders/opdrachten 
van de bij de activiteit betrokken partijen. Zij hebben immers 
budgetten beschikbaar om hun eigen beleidsdoelstellingen 
te realiseren. Wanneer die kunnen worden gerealiseerd door 
aan het sportakkoord mee te doen, snijdt het mes aan twee 
kanten. Op die manier kunnen budgetten worden gestapeld 
en is er meer mogelijk; 

 Een uitgewerkte activiteit dient onder de aandacht van de 
stuurgroep te worden gebracht. Uitgewerkt betekent in dit 
geval dat het format van de activiteiten van het sportakkoord 
is ingevuld; 
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 De samenwerking bestaat altijd uit minstens twee 
verschillende partijen en aansluiting door andere partijen 
moet mogelijk zijn; 

 Het doel van de activiteit moet zijn om meer mensen te laten 
genieten van sporten en bewegen die dat op dit moment niet 
of onvoldoende doen óf een bijdrage leveren aan het 
bereiken van één van de ambities van het Nationale 
Sportakkoord (1. Inclusief sporten en bewegen, 2. Duurzame 
sportinfrastructuur, 3. Vitale sport- en beweegaanbieders, 4. 
Positieve sportcultuur, 5. Van jongs af aan vaardig in 
bewegen en 6. Topsport die inspireert). 

 Er wordt bij voorkeur geïnvesteerd in middelen die 
meerjarig meegaan. Trainers en instructeurs worden betaald 
voor het begeleiden van activiteiten wanneer dit niet tot hun 
betaalde werkzaamheden behoort. Een vakdocent of een 
buurtsportcoach die activiteiten begeleidt hoeft niet te 
worden betaald, een vrijwillige trainer van een 
sportaanbieder wel. Tenzij die persoon daar geen gebruik 
van wil maken uiteraard; 

 Er moet te allen tijden ruimte blijven voor nieuwe initiatieven; 
 Initiatieven die nog niet volledig uitgewerkt waren ten tijde 

van de presentatie van het sportakkoord, kunnen in een later 
stadium alsnog worden toegevoegd. Het sportakkoord is een 
zogenaamd ‘levend document’. 

 Er wordt niet gewerkt met een vaste verdeelsleutel voor de 
verdeling van de beschikbare middelen. Het staat de 
stuurgroep vrij om hier naar welbevinden mee om te gaan. 
Keuzes dienen uiteraard wel gemotiveerd te worden. 
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Totstandkoming sportakkoord Leiderdorp 

De startbijeenkomst van het proces om te komen tot een 
sportakkoord in Leiderdorp vond plaats op 6 februari 2020 bij 
hockeyvereniging Alecto. Voor de bijeenkomst was breed 
uitgenodigd onder sport- en zorgaanbieders, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd 
duidelijk dat het voor vele aanwezigen de eerste keer was om 
elkaar in deze samenstelling tegen te komen. Er viel dan ook een 
hoop te bespreken. Tijdens de startbijeenkomst is een begin 
gemaakt met het uitwerken van de onderwerpen waarmee aan 
de slag kon worden gegaan. 

Het was de bedoeling om door middel van 
vervolgbijeenkomsten het sportakkoord verder uit te werken. De 
uitbraak van de Corona-epidemie heeft echter roet in het eten 
gegooid. Plotseling konden er geen bijeenkomsten meer worden 
georganiseerd en overstappen op online bijeenkomsten van hele 
grote groepen was niet wenselijk. Besloten werd daarom om toe 
te werken naar het maken van een conceptsportakkoord en dat 
tijdig (6 juni 2020) in te dienen. Dat is gelukt. Het halen van die 
deadline was ook nodig om het benodigde uitvoeringsbudget 
aan te vragen. 

Na de zomer kon het proces weer voorzichtig worden opgepakt 
en is er op 31 augustus 2020 bij voetbalvereniging RCL een 
tweede fysieke bijeenkomst georganiseerd binnen de 
beperkingen die golden. Hierdoor is een volgende stap in het 
proces gezet. Vervolgens moesten de werkgroepen die de 
deelakkoorden verder uit gingen werken met elkaar verder aan 
de slag. Het belangrijkst was om, naast het benoemen van de 
activiteiten, aan te geven welke personen bij de activiteiten 
betrokken zijn, wie de kartrekker is en welke middelen 

(mensen/materialen/accommodaties/geld) er nodig zijn. 
Tegelijkertijd is gewerkt aan het opzetten van de structuur om 
het sportakkoord te organiseren, zodat er straks ook 
daadwerkelijk actie kan worden ondernomen om meer mensen 
te laten genieten van sporten en bewegen. Het gaat dan om het 
borgen van het sportakkoord. 
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En nu … AAN DE SLAG! 

Mocht u in de toekomst een bijdrage willen leveren aan het 
sportakkoord van Leiderdorp door mee te doen met activiteiten 
of goede ideeën aan te dragen waardoor nóg meer 
Leiderdorpers kunnen genieten van sporten en bewegen, aarzel 
dan niet om contact op te nemen met de organisatie. Dat kan 
door een berichtje te sturen naar 
sportakkoordleiderdorp@gmail.com. Uiteraard kunt u ook 
persoonlijk contact opnemen met een van de leden van de 
stuurgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Leiderdorp, november 2020 

Ondertekenaars 
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