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HET NATIONAAL SPORTAKKOORD 

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en 
andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. Hierin 
staan zes ambities centraal: 
 

 Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en 
bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd; 

 Duurzame sportinfrastructuur, om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en 
duurzame sport- en beweegvoorzieningen; 

 Vitale sport- en beweegaanbieders, om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar en 
toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben; 

 Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan 
sporten en bewegen; 

 Van jongs af aan vaardig bewegen, met de ambitie dat meer kinderen aan de beweegnorm 
gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen (met focus op de groep 
van 0 tot 12 jaar); 

 Topsport die inspireert, vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en 
topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde 
van sport. 

 
Naast deze inhoudelijke ambities hebben de landelijke partners afgesproken dat dit Sportakkoord in 
Nederland wordt vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat de ambities in de lokale context 
worden uitgevoerd.  

Lokaal Sportakkoord Cuijk 
 
In Cuijk hebben we gehoor gegeven aan de oproep om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. 
Samen met partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk 
middenveld en gemeente zijn we aan de slag gegaan om te komen tot een lokaal Sport- en 
beweegakkoord voor Cuijk. 
 
Vanwege het uitbreken van het coronavirus en de maatregelen die daarop volgden, was het helaas 
niet mogelijk om het proces (bestaande uit fysieke bijeenkomsten) te vervolgen zoals we dat voor 
ogen hadden. Hierdoor is de strategie, om te komen tot een lokaal sportakkoord, aangepast. We 
hadden namelijk de intentie om de lokale Cuijkse gemeenschappelijke ambities en uitdagingen op te 
halen en daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan te realiseren met concrete acties en de 
bijbehorende financiële paragraaf. Helaas is het in deze periode gezien de omstandigheden een 
onmogelijke opgave gebleken om dit geheel te realiseren vóór november 2020.  
 
Een belangrijk onderdeel in dit traject was een uitgebreide enquête die verstuurd is naar 
uiteenlopende stakeholders. Denk aan sportaanbieders (sportverenigingen, commerciële 
aanbieders), onderwijsinstellingen, gemeentelijke afdelingen, welzijn- en maatschappelijke 
organisaties, zorgaanbieders, overige stichtingen, bedrijfsleven, etc. Zij zijn bevraagd over diverse 
algemene en concrete onderwerpen voor de gemeente Cuijk, waaronder de 6 thema’s in het 
Sportakkoord. De input die we opgehaald hebben uit de enquête hebben we gebruikt als basis voor 
de ambities en uitgangspunten van dit Sportakkoord.  
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Vandaar dat we in eerste instantie er voor gekozen hebben om de opgehaalde ambities en 
uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vast te leggen in het ‘concept’ Cuijkse 
Sportakkoord. We gingen ervan uit dat we in een later stadium weer gezamenlijke fysieke 
vervolgbijeenkomsten konden organiseren. Dit om te komen tot een definitiever lokaal Sportakkoord 
voorzien van concrete acties. Dit bleek helaas niet mogelijk te zijn door verschillende corona 
gerelateerde redenen zoals; het opstarten van beperkte sport- en beweegactiviteiten voor het einde 
van het reguliere sportseizoen, start van en de zomervakantie zelf, het voorzichtig uitbreiden van het 
sport- en beweegaanbod in een later stadium, de opstart van de verenigingsactiviteiten na de 
zomervakantie en uiteindelijk weer de aanscherping van de maatregelen en beperken van het 
aanbod. Hierdoor is er een zeer grote druk op de verenigingsbestuurders komen te liggen waardoor 
de focus en prioriteit voornamelijk bij hun eigen organisatie zat. Dit kwam hun betrokkenheid aan 
het lokaal Sportakkoord niet ten goede. Mede hierdoor hebben we het gehele proces anders moeten 
inrichten en digitaal moeten doen. Met als gevolg dat de gehoopte betrokkenheid en interactie 
tussen partijen anders was dan vooraf verondersteld. Deze omstandigheden zijn natuurlijk verre van 
optimaal om zo een gezamenlijk proces te doorlopen. We hebben de eerder geformuleerde ambities 
verder besproken met de betrokken partijen en getracht ze concreter te maken. Daarnaast hebben 
er nog diverse één op één gesprekken plaatsgevonden met verschillende partijen om zaken te 
verhelderen en verder te concretiseren voor het Sportakkoord. We hebben hierna de 
gemeenschappelijk geformuleerde ambities en acties met de verschillende partners vastgelegd in het 
huidige lokale Sportakkoord. Het is aan de kerngroep om deze acties verder op te pakken en 
concreet tot uitvoering te laten komen en tevens te voorzien van mogelijke financiële ondersteuning. 
Op deze wijze komen we uiteindelijk tot een volledig lokaal sportakkoord in de gemeente Cuijk. 
 
Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan 
sporten en bewegen. Sport en bewegen als doel en als middel voor gezondheid en deelname aan de 
maatschappij. Van jong tot oud. Als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. Op de verschillende 
sportaccommodaties of in de openbare ruimte. 
 

Cuijk IN BEELD 

Sporten en bewegen in Cuijk 
De huidige gemeente Cuijk is bij de gemeentelijke herindeling van 1994 gevormd door de voormalige 
gemeenten Cuijk en Sint Agatha, Beers en Haps. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de gemeente 
Cuijk opgeheven. Zij gaat dan op in de gemeente Land van Cuijk, samen met Boxmeer, Mill en Sint 
Hubert en Sint Anthonis. Hierdoor ontstaat in oppervlakte de grootste gemeente van Noord-Brabant, 
met ca. 80.000 inwoners verdeeld over 29 kernen. Per 1 januari 2020 heeft de gemeente Cuijk 
25.139 inwoners en bestaat uit 7 kernen. 
 
Werkorganisatie CGM 
De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn per 1 januari 2014 ambtelijk gefuseerd tot één 
werkorganisatie. Officiële naam: ‘Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill 
en Sint Hubert’, kortweg Werkorganisatie CGM. Daar waar de drie gemeenten in politiek-bestuurlijke 
zin zelfstandig blijven, behartigt de Werkorganisatie CGM de gemeentelijke dienstverlening voor 
ongeveer 50.000 inwoners. We hebben ervoor gekozen om voor de gemeente Cuijk een separaat 
lokaal sportakkoord te maken. 
Cuijk heeft een breed netwerk van circa 49 sportverenigingen verdeeld over de kernen, die op 
onderwerpen al samenwerken. Qua accommodaties gaat het om o.a. 5 sportparken, 5 
voetbalcomplexen, 1 hockeyaccommodatie, 4 tennisparken, 2 gemeentelijke sporthallen, 4 
gemeentelijke gymzalen en 1 gemeentelijke zwembad. Bovendien zijn er 4 
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paardensportverenigingen, commerciële sportaanbieders en een mooi netwerk aan voorzieningen in 
de openbare ruimte waaronder een 400 meter baan (half verhard wandel- en hardlooppad). 
 
Hiernaast gebeuren er veel mooie dingen in de gemeente: 

 Er is een actieve samenwerking tussen de voetbalverenigingen in Beers en Vianen, de 
jeugdelftallen van Vianen Vooruit en HBV-Beers zijn gefuseerd; 

 In Haps werken een tennis-/bridge- en voetbalvereniging al nauw samen op één 
sportaccommodatie; 

 In Sint-Agatha is er een samenwerking wisselwerking tussen korfbal en voetbal bij de 
accommodatie MFA De Agaat; 

 Cuijk werkt aan een gezonde leefstijl; met het programma JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht tegenwoordig Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst genoemd) tracht men een 
gezonde omgeving te creëren voor de jeugd van 0 tot 18 jaar; 

 Er wordt met veel plezier gebruik gemaakt van het sport- en 
cultuurkennismakingsprogramma Sjors Sportief & Sjors Creatief; 

 Diverse basisscholen hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs (gymnastiek), via ‘Cuijk 
Beweegt’; 

 Er is een Reductieregeling voor mensen met een laag inkomen en geen of weinig eigen 
vermogen hebben voor sociale, sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten; 

 De gemeente Cuijk maakt onderdeel uit van het loket Uniek Sporten Noordoost Brabant; 

 Er werken in Cuijk 4 buurtsportcoaches binnen het ‘Cuijk Beweegt’ programma aan diverse 
activiteiten op het gebied van sportstimulering en sport als middel. 

 
Cuijk in cijfers  
 
Ondanks al deze initiatieven laten de cijfers1 zien dat er nog wel een wereld is te winnen: 

 
Bewegen, spelen en sporten: 
 

 Cuijk Noord Brabant 

Buitenspelen 
% van de kinderen (1 – 11 jaar) speelt minder dan 3,5 uur 
per week buiten *2017 
 

 
 
6% 

 
 
10% 

Lopend/fietsend naar school 
% van kinderen (4-11 jaar) komt altijd lopend of fietsend 
naar school *2017 
 

 
 
54% 

 
 
50% 

Sporten op school 
% van de kinderen (4-11 jaar) sport 2 x of vaker per week op 
school * 2017 
 

 
 
51% 

 
 
66% 
 

Zittende volwassenen 
% van de volwassenen (19-64 jaar) zit 8 uur of meer per dag 
*2016 

 
 
14% 

 
 
16% 

                                                           
1 Bronnen: GGD Jeugdmonitor 0 – 11 jarigen 2017 en 2018, KISS rapportage NOC*NSF, GGD Jeugdmonitor 12 – 18 jarigen 

2016, GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016, GGD Gezondheidsmonitor Ouderen 2016. 
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Voldoen aan de beweegnorm *20162  

 12 – 18 jaar 

 19 – 64 jaar 

 65+ jaar 
 

 
30% 
63% 
76% 
 

 
29%** 
60% 
74% 

 
** 
Vergelijking met GGD-regio Hart voor Brabant (vergelijking Noord-Brabant niet aanwezig) 

 

                                                           
2 Beweegnorm is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Voor jongeren is dat dagelijks minimaal 1 uur matig intensief 

lichamelijk actief. Voor volwassenen en 65+’ers: minstens 5 dagen in de week een half uur matig intensief lichamelijk actief. 
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 Cuijk Noord Brabant 

Overgewicht (inclusief obesitas) 

 2 – 11 jaar *2017 

 

 12 – 18 jaar *2016 

 

 

 19 – 64 jaar *2016 

 

 

 65+ *2016  
 

 
 
10% (2% 
obesitas) 
 
9% (2 % 
obesitas) 
 
48% (13% 
obesitas) 
 
 
57% (15% 
obesitas) 
 

 
 
10% (2% obesitas)  
 
 
10% (2% obesitas) 
** 
 
 46% (13% 
obesitas) 
 
 
60% (17% obesitas) 

Eenzaamheid *2016 

 % van de volwassenen (19 – 64 jaar) ervaart 
eenzaamheid 

 

 % van de 65+ers ervaart eenzaamheid 
 

 
 
47% 
  
 
46% 
 

 
 
40% 
 
 
50% 

Financiële problemen 
% van de kinderen (0-11 jaar) is geen lid van 
(sport)vereniging door geldgebrek *2017 
 

 
 
5% 
 

 
 
5% 
 

Moeite met rondkomen  

 Gezinnen *2017 

 19 – 64 jaar *2016 

 65+ *2016 
 

 
8% 
19% 
9% 

 
9% 
18% 
11% 

 
** 
Vergelijking met GGD-regio Hart voor Brabant (vergelijking Noord-Brabant niet aanwezig) 
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Verenigingslidmaatschap 
 
49% van de volwassenen (19-64 jaar) is lid van een vereniging 

 
GEMEENTE CUIJK  
Vergelijking ledenpercentage gemeente Cuijk, provincie Noord-Brabant en Nederland (2018)  
Over de hele bevolking genomen is het ledenpercentage in Nederland 25,1%. In de provincie Noord-
Brabant betreft dit 26,3% en in de gemeente Cuijk 27,9%. 

 
 

 

 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

Ook Cuijk heeft te maken met trends en ontwikkelingen ten aanzien van sport en bewegen: 

 Demografische veranderingen  

 Individualisering  

 Sport en bewegen in de openbare ruimte 

 Ontgroening 

 Achteruitgang motorische vaardigheden van kinderen 

 Technologisering 

 Terugloop van leden en vrijwilligers 

 Van curatief naar preventief 

 Ongeorganiseerd en anders georganiseerd sporten en bewegen* 

 Leefbaarheid in de kernen 

 Gezonde leefstijl 

 Participatie 

 Sport als middel 

 Zelfredzaamheid 
 
* Ongeorganiseerd en anders georganiseerd sport en bewegen 
Naast de georganiseerde sport met zo’n 5,2 miljoen sporters, veelal in verenigingsverband, kennen 
we de ongeorganiseerde sport; met 8,2 miljoen sporters veruit de grootste sector. De landelijke 
verhoudingen gelden ook voor Cuijk, waarbij Cuijk bovengemiddeld scoort bij sporten als fitness en 
gemiddeld bij hardlopen terwijl wandelen en wielrennen juist minder scoort. 
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AMBITIES T.B.V. SPORT EN BEWEGEN IN CUIJK 

Iedereen in Cuijk moet plezier kunnen beleven aan sport en bewegen en zich kunnen ontwikkelen. 
De redenen voor mensen om aan te gaan sporten en bewegen en/of daar een bijdrage aan te leveren 
zijn divers. Ze willen er plezier aan beleven, werken aan een goede gezondheid of een bijdrage 
leveren aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze uitgangspunten zijn verweven in de ambities 
van dit Sportakkoord. In het Cuijks Sportakkoord richten we ons op een aantal thema’s van het 
Nationaal Sportakkoord, namelijk Inclusief Sporten en Bewegen, Duurzame Sportinfrastructuur en 
Vitale Sport- en Beweegaanbieders. Positief Sportklimaat en Van jongs af aan vaardig in bewegen 
nemen we mee onder Vitale Sport- en Beweegaanbieders. Tevens besteden we aandacht aan de 
thema’s van het Nationaal Preventieakkoord. Deze thema’s zijn: minder rokers en mee-rokers, 
problematisch alcoholgebruik tegengaan en overgewicht en obesitas terugdringen. Deze thema’s 
samen vormen de belangrijke pijlers van het Cuijks Sportakkoord. 
 
Deelnemende partners van dit akkoord onderschrijven het belang van samenwerking en het 
bundelen van krachten. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners van Cuijk te stimuleren om actief te 
(blijven) sporten en bewegen. Omdat sporten en bewegen leuk is, maar ook omdat het bijdraagt aan 
een betere gezondheid en sociale cohesie. 
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Inclusief sporten en bewegen 

 
De ambitie Inclusief Sporten en Bewegen in het Nationaal Sportakkoord heeft als doel dat meer 
Nederlanders een leven lang plezier aan sporten en bewegen beleven in een inclusieve sport- en 
beweegomgeving. Dat wil zeggen dat we drempels willen weghalen voor de mensen die belem-
meringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd, 
geaardheid, beperking, culturele achtergrond of financiële situatie. Iedereen moet in staat zijn om te 
kunnen gaan sporten en bewegen. 
 

Ambitie 

Cuijk omarmt deze ambities. Deelname aan sport en bewegen door deze doelgroepen verhoogt niet 
alleen de sportparticipatie, maar heeft ook vele andere positieve effecten op (onder andere) 
gezondheid en het opdoen van sociale contacten. Voor inwoners, ongeacht hun beperkingen, moet 
het mogelijk zijn om optimaal te kunnen sporten en bewegen. 
 
 

Activiteit 1 
 

Meer inwoners met een beperking laten sporten, bewegen en activeren. 
Mogelijk ontwikkelen nieuw of meer beweegaanbod. 

Omschrijving Meer inwoners met een beperking laten sporten, bewegen en activeren 
door middel van ondersteuning via het platform Uniek Sporten Brabant. 
We helpen hen bij het vinden van passend sport- en beweegaanbod en 
doorverwijzen van inwoners naar passende sport- en beweegaanbod, 
vanuit eerstelijnszorg via beweegcoach.  
Indien er behoefte is aan nieuw of meer beweegaanbod, bekijken we dit 
ontwikkeld kan worden. 
Meer inwoners met een beperking laten sporten, bewegen en activeren 
door middel van ondersteuning via het platform Uniek Sporten Brabant. 
We helpen hen bij het vinden van passend sport- en beweegaanbod. 
Indien er behoefte is aan nieuw of meer beweegaanbod, bekijken we dit 
ontwikkeld kan worden. 
Het organiseren van fit- en gezondheidstesten voor kwetsbare inwoners 
(o.a. chronisch zieken, mensen met obesitas, mensen die zelfstandig 
(willen) gaan sporten). Lifestyle coaching. 

Ambitie partners Cuijk beweegt. 
Loket Uniek Sporten Regio Noordoost Brabant 
Buurtsportcoach Uniek Sporten 
Sportaanbieders 
GGZ Cuijk 

Wat nodig? Goede afstemming tussen aanbieders gericht op deze doelgroep en de 
vraag/behoefte van inwoners. 
 
Gericht vragen aan de sportaanbieders welke ondersteuning zij nodig 
hebben om diverse doelgroepen/individuen te kunnen ontvangen. 
 
Kennisdeling organiseren tussen aanbieders en organisaties over 
diversiteit van de doelgroep. 
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Activiteit 2 Financiële ondersteuning van Minima. 

Omschrijving Financiële ondersteuning realiseren voor de inwoners met een lager 
bestedingsbudget (minima). Minima gebruik laten maken van de 
zogenaamde reductieregeling als hun inkomen niet hoger is dan 115% van 
de geldende bijstandsnorm. 

Ambitie partners Gemeente 
Cuijk Beweegt 
Stichting Doe je mee 
Stichting Leergeld 
Onderwijs 
Sportverenigingen 
GGZ Cuijk 

Wat nodig? Meer bekendheid van de regeling bij de doelgroep. Laagdrempelige 
afhandeling en trachten wegnemen van schaamte voor gebruik van de 
regeling. 

 
 
 

Activiteit 3 
 

Het sportklimaat verbeteren met de uitbreiding van ‘respect op het 
voetbalveld’ of een soortgelijk project. Een positieve sportcultuur en een 
veilig sportklimaat creëren dus!   

Omschrijving Bij het sporten en bewegen staat het plezier voorop. Om voor iedereen 
een plezierige en veilige omgeving te bieden dienen er gedragsregels te 
zijn. Deze regels dienen dan ook te worden nageleefd. Op deze wijze kan 
men zo goed als mogelijk voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag 
zich voor gaat doen. We willen dit project uitbreiden naar andere 
sporten dan alleen voetbal. 

Ambitie partners Sportaanbieders 
Cuijk Beweegt 
Halt 
NOC*NSF 

Wat nodig? Aanbod vanuit de services i.v.m. positieve sportcultuur van NOC*NSF / NL 
Actief. 
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Activiteit 4 
 

Kwiek Beweegroute Cuijk 
Het realiseren van een Kwiek Beweegroute en mensen kennis en gebruik 
laten maken met de Kwiek Beweegroute door het aanbieden van 
activiteiten.  

Omschrijving De Kwiek Beweegroute maakt van het straatmeubilair in de buurt om 
oefeningen mee te doen in de buitenlucht. De basisroute is max. 1200 
meter lang. Aan de hand van een informatiebord, Kwiektegels en 
markeringen wordt de route en de oefeningen gecommuniceerd en 
gemarkeerd. 
Het structureel organiseren van activiteiten op de Kwiek Beweegroute 
om de gezondheid mogelijk te verbeteren of (in geval van ziekte) 
trachten zo goed mogelijk te behouden. Bij het sporten en bewegen 
staat het plezier/ontspanning en gezondheid voorop. De organisatie van 
activiteiten bepaald het succes van de Kwiek Beweegroute. 

Ambitie partners Patein thuiszorg en zorgcentrum 
Cuijk Beweegt (buurtsportcoach Uniek Sporten) 
GGD 
KBO 
Stichting Welzijn Ouderen Cuijk 
Gemeente Cuijk 
Fysiotherapie Centrum Cuijk 

Wat nodig? Goede afstemming tussen de ambitiepartners voor een gericht sport- 
en/of beweegaanbod voor de doelgroep (mensen met een lichamelijke 
beperking en/of dementie). Medewerking van de gemeente voor de 
aanleg van de Kwiek Beweegroute. 
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Duurzame sportinfrastructuur 

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. 
De exploitatie van sportaccommodaties kan sterk verbeterd worden als ze straks duurzaam zijn. Het 
gaat over toekomstbestendig maken van de sportaccommodaties welke in eigen bezit zijn van de 
sportverenigingen, het verduurzamen (energietransitie). 
 

Ambitie Verduurzamen sportaccommodaties 

Op alle sportaccommodaties in de gemeente Cuijk worden duurzaamheidsmatregelen toegepast. Dit 
is maatwerk per accommodatie, waarbij wordt uitgegaan van eerst besparen en dan opwekken. De 
ambitie voor de komende jaren is de energierekening van de betreffende sportvereniging 
grotendeels te reduceren.  
 
 

Activiteit 1 
 

De ambitie is om Cuijk te voorzien van een functionele, goede en 
duurzame sportinfrastructuur. 

Omschrijving Begeleidingstraject voor sportverenigingen voorzien van een helder 
stappenplan:  
1: Uitvoering van een energiescan 
2: Matchen energierapportage met wensen vereniging en   
klimaatdoelstellingen  
3: Uitwerken gefaseerd plan van aanpak  
4: Begeleiding offertetraject  
5: Uitwerken businesscase = Financieringsplan 
6: Nazorg tijdens realisatie 

Ambitie partners Gemeente Cuijk 
Cuijkse sportverenigingen met eigen sport- beweegaccommodatie. 
Verduurzamingspartner 

Wat nodig? Medewerking en betrokkenheid van sportverenigingen en gemeente. 
Aansluiten bij de landelijke routekaart Verduurzaming Sport. 
Verenigingen die al eerder gestart zijn per direct ondersteunen. De overige 
verenigingen fasegewijs vanaf eind 2020. 
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Vitale sport- en beweegaanbieders 

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. Dit thema raakt de sportaanbieders 
in de kern want het gaat over hun eigen toekomst. De ambitie is om een constructieve 
samenwerking en verbeterde communicatie te realiseren tussen de gemeente de sportaanbieders en 
overige stakeholders. De gemeente tracht voldoende beweegvoorzieningen (openbare ruimte, 
buitensportaccommodaties en binnensportaccommodaties) te realiseren.  
 

Ambitie 

Sportcafés 
We willen periodiek, door middel van het organiseren van Sportcafés met sportaanbieders en andere 
stakeholders, de onderlinge samenwerking en communicatie verbeteren. Het doel is ook om kennis 
uit te wisselen en te netwerken. We willen het ondersteuningsaanbod op één plek organiseren 
(fysiek en digitaal) en een duidelijk aanspreekpunt voor de verenigingen creëren. Zowel binnen als 
buiten het gemeentelijk apparaat. Daarnaast is de intentie om periodiek een nieuwsbrief uit te 
brengen met informatie over relevante ontwikkelingen. 
 
 

Activiteit 1 Sportcafés 

Omschrijving Door periodiek Sportcafe’s met en voor sportaanbieders en andere 
stakeholders te organiseren (voorzien van relevante thema’s zoals: 
vrijwilligerswerving/ledenwerving) kunnen we de onderlinge 
samenwerking en communicatie verbeteren. Tevens kan men kennis 
uitwisselen. Mogelijke het ondersteuningsaanbod op één plek organiseren 
(fysiek en digitaal) en een duidelijk aanspreekpunt voor de verenigingen 
creëren. Zowel binnen als buiten het gemeentelijke apparaat. Daarnaast 
periodiek een nieuwsbrief uit te brengen met informatie over relevante 
zaken. Tevens de mogelijkheid bekijken om tot realisatie te komen van een 
gezamenlijke inkoop voor sportaanbieders. 

Ambitie partners Gemeente 
Cuijk Beweegt 
Sportaanbieders 
Overige organisaties 
Buro Halt 

Wat nodig? Betrokkenheid van gemeente, Cuijk Beweegt en sportaanbieders. Budget 
om sportcafés, een website en nieuwsbrieven te kunnen realiseren. 

 
 
Ontwikkeling Cuijks sportplatform/sportraad 
Het oprichten van een zelfstandige organisatie die optreedt als het vertegenwoordigende orgaan 
(belangenbehartiger in de breedste zin) voor de sportwereld in de gemeente Cuijk. Onder de 
sportwereld verstaan we alle sportaanbieders. Te weten sportverenigingen, sportorganisaties en de 
niet- of anders georganiseerde sport. Mede ook gericht op de bestuurlijke vernieuwing en lokale 
Cuijkse belangenbehartiging van de sport richting de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 
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Activiteit 2 Cuijks sportplatform/sportraad 

Omschrijving Oprichten van een zelfstandige organisatie die optreedt als het 
vertegenwoordigende orgaan (belangenbehartiger in de breedste zin) voor 
de lokale sport- en beweegaanbieders. Deze organisatie kan gebruikt 
worden als klank- en adviesgroep voor de gemeente. Gezien het feit dat 
een bestuurlijke vernieuwing er aan zit te komen richting de gemeente 
Land van Cuijk is het van belang dat de Cuijkse belangen goed behartigd 
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld alleen maar al aan de harmonisatie van 
huurtarieven van de sportaccommodaties. 

Ambitie partners Lokale sport- en beweegaanbieders 
Cuijk Beweegt 
Gemeente  

Wat nodig? Betrokkenheid van de lokale sport en beweegaanbieders, mogelijke 
facilitering vanuit de gemeente (start activiteiten budget) en professionele 
procesbegeleiding vanuit de sportlijn NOC*NSF / NL Actief vanuit de 
services om te komen tot een zelfstandige organisatie. 

 

 
Gezonde sportomgeving 
We willen werken aan het realiseren van een gezonde(re) sportomgeving. Dat betekent niet dat we 
direct het huidige aanbod in de sportkantines afschaffen, maar we zorgen ervoor dat er ook een 
gezonder aanbod verkrijgbaar. We willen het overmatig gebruik van alcohol aanpakken en het roken 
in de sportomgeving ontmoedigen. 
 
De GGD kan samen met Team Fit verenigingen adviseren over te stappen naar een gezonde(re) 
sportomgeving en/of verbinden met de juist partners die de vereniging hierbij kunnen ondersteunen 
met name gericht op: 

- Gezondere sportkantines/schoolkantines 
- Rookvrijterrein 
- Verantwoord alcoholbeleid (NIX18) 

De GGD kan het Merlett College ook adviseren bij de gezonde school aanpak. 
 

Activiteit 3 Gezonde sport-/schoolomgeving 

Omschrijving Samen met de ambitiepartners willen we werken aan een gezonde 
sportomgeving zoals: gezondere sport(school)kantines, rookvrije 
accommodaties en een verantwoord alcoholbeleid (NIX18). Niet door 
direct alles af te schaffen maar door gebruik van gezondere producten te 
stimuleren en roken en overmatig alcohol gebruik te reguleren en te 
ontmoedigen. 
Scholen willen hierbij ook de samenwerking aangaan met partijen om een 
gezonde omgeving rondom school te creëren. Hiervoor bieden zij ook aan 
dat er gebruik gemaakt kan worden van pleinen en binnen accommodaties 
van scholen. Mogelijk een derde gymles faciliteren en de verbinding met 
verenigingen realiseren. Dit vervlechten met het bestaande naschoolse 
aanbod. Naast aanbod van Sjors Sport bij de verenigingen ook een gezond 
aanbod op de scholen aanbieden i.s.m. de sportverenigingen.  

Ambitie partners Sportverenigingen 
GGD Hart van Brabant 
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Team Fit 
Cuijk Beweegt 
Merlett College 
Buro Halt 

Wat nodig? Een samenwerking met en begeleiding en ondersteuning van Team Fit en 
de GGD om te komen tot een stappenplan voor realisatie van 
bovenstaande.  

 
 
Walking sporten gemeente breed uitrollen, sporten voor ouderen 
Wandelvoetbal is op dit moment een nieuwe manier van voetballen, die een grote groep ouderen 
(doelgroep is 65+) aan de vereniging bindt. Het is onze ambitie om het aanbod wandel voetbal 
gemeente breed uit te rollen. Hiernaast kennen andere sporten ook wandel varianten (bijv. wandel 
korfbal, wandel tennis, wandel hockey, etc.). We onderzoeken of er meerdere wandel varianten in de 
gemeente Cuijk kunnen worden uitgerold. 
  

Activiteit 4 Walking sports 

Omschrijving Het huidige aanbod voor deze doelgroep in kaart brengen in de gemeente 
Cuijk en tevens de vraag achterhalen van deze doelgroep en bepalen of er 
noodzaak is voor nieuw aanbod. Tevens het initiëren en uitbreiden van het 
(huidige) aanbod en opzetten van sport- en beweegaanbod voor 
kwetsbare doelgroepen, zoals Walking Football en wandelgroepen. 

Ambitie partners Cuijk Beweegt 
Sportverenigingen (voetbal, korfbal, hockey, thai chi, wandelen, line-
dance, etc.) 
MFA de Valuwe 
KBO 
Gemeente Cuijk, 

Wat nodig? Ondersteuning bij het opzetten bij de verschillende verenigingen, meer 
voetbalverenigingen die aansluiten bij walking voetbal. En andere 
verenigingen die een (nieuw) aanbod hebben/creëren voor deze 
doelgroep.  
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ORGANISATIE 

De input voor het Sportakkoord Cuijk is in begin 2020 opgehaald bij diverse partners. Op basis 
hiervan zijn de uitgangspunten en ambities geformuleerd. In het tweede gedeelte van 2020 hebben 
in samenwerking met de partners deze uitgangspunten en acties verder geconcretiseerd.  
 
Kerngroep 
Om de voortgang en uitvoering van het Sportakkoord te bewaken, de ontstane netwerken bij elkaar 
te houden en overzicht te houden op de diverse ontwikkelingen in de gemeente Cuijk, is het van 
belang dat we de regie hiervan op een goede manier beleggen. Deze regie beleggen we juist niet 
alleen bij de gemeente Cuijk. Hiervoor hebben we een kerngroep geformeerd en bestaande uit  
organisaties die participeren in het Sportakkoord. Deze kerngroep monitort de uitvoering van het 
Sportakkoord en tegelijkertijd borgen we hiermee de uitvoering van het Sportakkoord. De kerngroep 
bestaat uit een vertegenwoordiging van; Cuijk Beweegt, Buro Zorg, Merlett College, Fysiotherapie 
Cuijk Centrum, VCA, Siol, ZWK Merlet Cuijk en de gemeente Cuijk. 
  
De rollen en taken van de kerngroep zijn: 
 
• Organiseren van de uitvoering;  
• Onafhankelijke verbinder tussen de ambities;  
• Volgen en monitoren ontwikkeling ambities op uitvoerend niveau;  
• Ondersteuning bieden bij ontwikkeling ambities waar nodig;  
• Aanstellen van procesbegeleider per ambitie waar nodig;  
• Aanjagen van uitvoering ambities waar nodig; 
• Planning activiteiten; 
• Bij elkaar brengen en houden van de ontstane netwerken;  
• Zorgen voor beheer en verdeling van beschikbare uitvoeringsbudget;  
• Zorgen voor afstemming met Adviseur Lokale Sport;  
• Communicatie over de voortgang van het Sportakkoord;  
• Betrokkenheid stakeholders vergroten. 
 
Services Sportlijn Nationaal Sportakkoord  
Om de sport te versterken stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) vanuit 
de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord in elke gemeente een Adviseur Lokale Sport aan. In 
Grave is dit Paul Broers (paul.broers@adviseurlokalesport.nl, 06 20 04 04 32). 
  
De Adviseur Lokale Sport werkt namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, sportbonden, NL Actief) en 
zorgt voor de verbinding met de sportlijn (met diverse interventies en ondersteuningsmogelijkheden 
voor lokale sport- en beweegaanbieders) en is gericht op de lokale organisatie van sport en 
beweegaanbieders. 
  
In de uitvoering van het Sportakkoord Cuijk is het derhalve belangrijk dat de Adviseur Lokale Sport 
nauw contact houdt met de gemeente Cuijk, de kerngroep en de sport- en beweegaanbieders. Dit 
netwerk kan namelijk gezamenlijk het beste beoordelen welke beschikbare services vanuit de 
landelijke Sportlijn juist ingezet kunnen worden. 
 

 

mailto:paul.broers@adviseurlokalesport.nl
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FINANCIEN 

Om de ambities te ondersteunen, worden er vanuit de landelijke partners (ministerie van VWS, 
NOC*NSF en de VSG) een tweetal (tijdelijke) budgetten beschikbaar besteld, namelijk:  
 

1. Uitvoeringsbudget Sportakkoord  
Met het sluiten en indienen van dit Lokaal Sportakkoord kan de gemeente Cuijk uitvoeringsbudget 
van het Ministerie van VWS ontvangen. Dit gaat om een jaarlijks budget van € 20.000,- voor 2020, 
2021 en 2022.  
 
In 2020 zou dit budget al ten behoeve van de volgende ambities kunnen worden ingezet:  
 
Inclusief sporten en bewegen: 

 Mogelijk ontwikkelen nieuw sport- en beweeg aanbod (productontwikkeling en 
organisatiebudget); 

 Uitbreiding van ‘respect op het voetbalveld’ of een soortgelijk project (positieve sportcultuur 
en een veilig sportklimaat) (organisatiebudget); 

 Kwiekroute Cuijk. 
 
Vitale sport en beweegaanbieders 

 Organisatie periodieke sportcafés (organisatiebudget); 

 Ondersteuningsaanbod ‘fysiek’ op één plek organiseren (productontwikkeling en 
organisatiebudget); 

 Inrichten website (ondersteuningsaanbod digitaal op één plek organiseren) en opzet van 
nieuwsbrief Sport en bewegen (productontwikkeling). 

  
 
Eventuele andere ondersteuning voor 2020 kan worden aangevraagd in het najaar van 2020. 
 
NB: dit budget wordt door het Rijk op de gemeentelijk rekening gestort. De gemeente is hiermee 
(voorlopige) budgetbeheerder, zorgt voor de juiste verdeling van de middelen en ziet toe op de juiste 
besteding daarvan. Mocht er behoefte zijn om dit anders te organiseren, dan is dat bespreekbaar. 
 
 

2. Services Sportlijn Nationaal Sportakkoord  
 
Daarnaast komt een aantal services beschikbaar, denk aan opleidingen, workshops, masterclasses, 
en verenigingstrajecten zijn die verenigingen ondersteunen bij duurzame oplossingen. Het gaat 
daarbij voornamelijk om scholing en procesbegeleiding door een professional. De adviseur blijft 
beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021) en stemt af over 
de jaarlijkse inzet van de services. 
 
In 2020 worden de services in ieder geval ingezet ten behoeve van de volgende ambities: 
 
Inclusief sporten en bewegen: 

 Aanvullend op het project ‘respect op het voetbalveld’ of een soortgelijk project (positieve 
sportcultuur en een veilig sportklimaat) kijken naar mogelijke invoering van VOG’s 
(Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers en informatie met betrekking tot aanstellen 
vertrouwenspersonen. 
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Duurzame sportinfrastructuur 

 Duurzaamheidsscan en procesbegeleiding om te komen tot een reële businesscase 
(procesbegeleider). 

 
Vitale sport en beweegaanbieders 

 Ontwikkeling Cuijkse sportplatform/sportraad (procesbegeleiding) 

 Eventuele andere services kunnen worden aangevraagd in 2020 in overleg/afstemming met de 
adviseur lokale sport. 

 

Overige financieringsmogelijkheden (subsidies):  

 
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn diverse subsidiemogelijkheden mogelijk of 
fondsen om de projecten financieel te ondersteunen. We noemen er een aantal: 
 
Landelijk 
BOSA: subsidie van 20% voor stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties, met extra 
subsidie van max. 10% incl. btw voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de 
toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen. Denk bij voorbeeld 
aan sportmaterialen en verbouwingskosten voor sportfaciliteiten. 
Voorbeeld: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van 
materialen en kosten van arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaardsubsidie is 
20%, maar LED-verlichting die voldoet aan de voorwaarden wordt in 2020 voor 30% gesubsidieerd. 
www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties 
 
 
VSBfonds: iedereen die meedoet. Dit fonds steunt met geld maar ook raad en daad iedereen die 
actief wil meedoen. Een iedereen dien anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die 
zorgen voor nieuwe verbindingen, zodat iedereen een plek krijgt in onze diverse samenleving. 
Voorbeelden: het verbeteren van participatie van migranten en de natuurspeeltuin (een plek met 
bomen, water en bruggetjes waar kinderen kunnen spelen en waar mensen uit de wijk elkaar 
ontmoeten; deze speeltuin is anders dan de meeste speeltuinen en is toegankelijk voor iedereen. 
Ook voor ouderen en mensen met een beperking is dit een fijne ontmoetingsplek). 
www.vsbfonds.nl 
 
Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen stoppen met spelen, ook niet als je ouder wordt. Want 
spelen is niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het 
leukste.  
Voorbeeldprojecten: spelactiviteiten voor kinderen in een ziekenhuis, obstacle run, buitenspeeldag 
en gezonde buurten. 
www.jantjebeton.nl 
 
Gemeentelijk 
De gemeente Cuijk heeft een aantal regelingen: 

 Beschikbaar stellen van grond voor buitensportverenigingen 

http://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
http://www.vsbfonds.nl/
http://www.jantjebeton.nl/
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 Borgstelling verlenen voor investeringen 

 Ondersteuning bieden aan werving externe financiële middelen 

PARTNERS 

In 2020 is er getracht om met zoveel mogelijk uiteenlopen de partijen in Cuijk in gesprek te gaan of te 
raadplegen om elkaar dan wel uit te dagen en te inspireren om de uitdagingen en ambities van dit 
sportakkoord verder te concretiseren richting een uitvoeringsplan op het gebied van sport en 
bewegen. Iedere sportaanbieder of andere organisatie die zich wil scharen achter deze ambities is 
welkom en kan aansluiten bij dit sportakkoord voor Cuijk. 
Het akkoord is een ambitiedocument gebaseerd op uitganspunten, hier kunnen verder geen rechten 
aan ontleend worden. 
 
Meedoen bij het lokaal Sportakkoord?  
Organisaties die nog niet betrokken zijn in het proces en alsnog willen aansluiten, zijn van harte 
welkom. De hulp en inzet van iedereen die bij wil dragen aan het realiseren van de ambities uit dit 
Sportakkoord is van harte welkom.  
 
 
Het Lokaal Sportakkoord Cuijk is tot stand gekomen onder regie van sportformateur Jos Kuipers van 
SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant). 
 


