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Voorwoord

Beste lezer,

Sporten is een eerste levensbehoefte. Het is niet alleen goed voor het 
lichaam, maar ook voor de mentale gezondheid en sociale contacten. Of het 
nu in de buitenlucht is, in het zwembad of in de sportzaal. Wat is leuker dan 
samen met vrienden, vriendinnen of teamgenoten lekker actief te zijn? In 
deze coronatijd heeft iedereen ervaren wat het betekent als dat niet of 
slechts beperkt kan. 

Sporten verbindt. Het is dus enorm belangrijk dat iedereen in de 
gelegenheid is om te bewegen. Ongeacht wie je bent, wat de financiële 
situatie is of waar iemand vandaan komt; iedereen moet mee kunnen doen. 
Door samen op te trekken krijgen we dit voor elkaar in Amstelveen.

‘Organisaties verbinden om een impuls te geven aan de lokale sport en 
ontmoeting.‘ Niet voor niets is dit een van de belangrijkste ambities 
waarmee vorig jaar is begonnen met het Amstelveense Sportakkoord.  In 
dit akkoord hebben sport- en beweegaanbieders, AmstelveenSport en de 
gemeente samen afspraken gemaakt over ambities en projecten gericht op 
een positieve en duurzame sportomgeving, waar iedereen kan meedoen en 
zich veilig voelt. Het is onze ambitie om nog meer Amstelveners te 
activeren met sporten en bewegen of met een rol als vrijwilliger. Het 
enthousiasmeren van en behouden van voldoende vrijwilligers is essentieel 
voor de toekomst van de sport. 

Amstelveen is een echte sportstad met vitale en gezellige 
sportverenigingen. Dat is alleen mogelijk met alle vrijwilligers die zich 
daarvoor met hart en ziel inzetten en daar ben ik hen zeer dankbaar voor. 
Door samenwerking tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, 
bedrijfsleven en de gemeente kunnen wij elkaar versterken en de sport 

nieuwe impulsen geven. Het is de basis voor een gezond lokaal 
sportklimaat en een effectief lokaal sportbeleid in de komende jaren.

Het doel is helder. Over de eerste projecten zijn afspraken gemaakt. 
Daarmee wordt met dit sportakkoord een goede eerste stap gezet. De 
uitvoering kan beginnen. Daarmee brengen wij meer mensen in beweging 
en draagt dit akkoord bij aan nieuwe impulsen en de continuïteit van een 
goed sportklimaat in Amstelveen. 

Als wethouder Sport bedank ik de sportformateur en de verschillende 
organisaties die hebben bijgedragen aan dit sportakkoord en wens ik 
iedereen dat het weer mogelijk is om zonder coronabeperkingen te kunnen 
sporten en daar veel sportplezier aan te beleven.

Met sportieve groet,
Rob Ellermeijer

Met sportieve groeten,

Rob Ellermeijer
Wethouder Sport 
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1. Voorbeschouwing
In het Nationaal Sportakkoord werken verschillende partijen samen om 
meer mensen een leven lang te laten genieten van sport en bewegen. De 
samenwerking vindt plaats tussen de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, 
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In 2018 heeft dit geleid 
tot het Nationaal Sportakkoord waarin op zes thema’s ambities zijn 
geformuleerd, te weten:

Lokaal sportakkoord

De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd een eigen sportakkoord op 
te stellen, waarin lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en 
bedrijfsleven met elkaar afstemmen welke thema’s zij in de gemeente 
willen oppakken, wie welke bijdrage daaraan levert en hoe ze dat willen 
organiseren. Het lokaal sportakkoord verbindt mensen en organisaties in de 
gemeente en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. Daarnaast 
beoogd het lokale sportakkoord te inspireren, te prikkelen en uit te dagen. 
Bovenal dient het aan te sluiten bij lokale ambities en daar waar energie 
aanwezig is dat te activeren. 

Het lokaal sportakkoord is een concreet document met een richtinggevend 
toekomstbeeld met een aantal praktisch uitvoerbare projecten, welke is 
ondertekend door partijen die betrokken zijn en zich betrokken voelen.

Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten 
en bewegen.

Nederland beschikt over een functionele, goede en duurzame 
sportinfrastructuur.

Alle aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig.

Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.

Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische 
vaardigheden nemen toe.

Optimaal topsportklimaat en sportprestaties en –evenementen 
vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van 
sport.
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Voorbereidingsgesprekken
met gemeente, initiatiefnemers, Amstelveen Sport

sept-okt 2019

Bijeenkomst 1 
Inleiding sportakkoord en inventarisering thema’s
(35 deelnemers)

27-10-2019

Bijeenkomst 2
Uitwerking doel en beoogd resultaat
(24 deelnemers)

16-12-2019

Onderzoek keuze thema’s en projecten
Onlinevragenlijst (47 respondenten)

februari 2020

Bijeenkomst 3
Keuzes thema’s en projecten
(41 deelnemers)

10-03-2020

Afstemming inhoud lokaal sportakkoord
Gesprekken met gemeente, Amstelveen Sport 
Toetsing en interne afstemming bij partners, 
controle teksten conceptakkoord en toets deelname 
sportakkoord

maart 2020

april 2020-
mei 2020

Tekenen sportakkoord juni 2020

De behoefte aan een lokaal sportakkoord was er ook in de gemeente 
Amstelveen. De gemeente heeft, gesteund door een betrokken 
gemeenteraad, samen met initiatiefnemers uit de georganiseerde sport een 
intentieverklaring opgesteld en sportformateurs aangesteld.

Ten aanzien van het sportakkoord zijn vooraf de volgende criteria 
geformuleerd:

- samenwerken met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, 
zorginstellingen en de gemeente; 

- tegemoet komen aan de vraag van de samenleving die vitaler en 
gezonder in het leven wil staan en; 

- rekening houden met maatschappelijke opgaven in Amstelveen 
waaronder armoede en eenzaamheid.

In dit sportakkoord zijn bovenstaande punten als basis voor de ambitie en 
de gekozen thema’s en projecten genomen.

Proces Amstelveens Sportakkoord
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Amstelveen in cijfers
Aantal sportverenigingen 253
Aantal sport- en beweegvoorzieningen 80
 (accommodaties, speeltuinen en schoolpleinen)

bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Op 1 januari 2020 telde Amstelveen 91.694 inwoners, een stijging van 863 
inwoners ten opzichte van vorig jaar. Aan deze groei komt de komende 
jaren nog geen einde. Het groeiende internationale karakter van de stad – 
er wonen 138 nationaliteiten – is een andere ontwikkeling. Er vestigen 
jaarlijks 11.000 mensen in de gemeente. Het aantal personen met een 
niet-Nederlandse nationaliteit is inmiddels 18.842, 21% van de totale 
bevolking. 

Bevolkingspiramide
Er zijn meer vrouwen dan mannen en het zwaartepunt ligt op de oudere 
leeftijdsklassen. De gemiddelde leeftijd is met 40,9 al enkele jaren stabiel 
(landelijk gemiddelde is 42,0 in 2019; bron: CBS). Ruim 28.000 inwoners 
zijn 55 jaar en ouder en ongeveer 15.000 inwoners zijn tussen de 4 en 17 
jaar. 

Amstelveen 
(%)

Landelijk 
(%)

Beweegt voldoende 
(volgens beweegnorm)

63,3 63

Overgewicht 42,2 48,9

Niet-sporters 43,7 48,7

Aangesloten bij sportvereniging 25 24,9

Huishoudens met een laag inkomen 9 20

Kinderen in uitkeringsgezin 3 7

Eenzaamheid 44,4 42,9

80% van de inwoners ervaart een goede gezondheid.
Risicogroepen géén goede ervaren gezondheid: vrouw, 75+, laagopgeleid, laag 
inkomen, geen betaald werk (19-64 jr), gescheiden
of verweduwd
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2. Doelstelling
Met het Amstelveens Sportakkoord wordt er naar gestreefd om sport en 
bewegen in de gemeente een impuls te geven door vanuit verschillende 
sectoren de handen ineen te slaan. De gezamenlijke ambitie die daarbij is 
uitgesproken is de volgende: 

“Een leven lang optimaal en passend sport 
en bewegen voor alle Amstelveners 

in Amstelveen mogelijk maken.”

1. Senioren in beweging
2. Bewegen voor mensen in armoede
3. Nieuwe inwoners in beweging
4. Structureel aanbod aangepast sporten

5. MQ-scan en beweegprogramma 

3. Tactiek
Om de ambitie te verwezenlijken worden er in 2020 vanuit vier thema’s in 
totaal acht projecten gestart.

Het is een ambitieuze doelstelling waarbij de partners zich in beginsel 
richten op het interesseren van de doelgroepen.  Van deze doelgroepen is 
bekend dat ze nu minder sporten (en/of daar de mogelijkheid toe hebben): 
- mensen in armoede
- ouderen
- nieuwe inwoners en 
- mensen met een beperking.
Daarnaast is er oog voor kinderen met beweegarmoede door hen tijdig te 
willen vinden en passend sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Ook is 
er het besef dat vitale sport- en beweegaanbieders op zowel bestuurlijk als 
technisch vlak noodzakelijk zijn om de ambitie te kunnen verwezenlijken. 
Tot slot is er aandacht voor het faciliteren van sociale veiligheid door het 
sporten voor alle Amstelveners, ongeacht ras, religie of seksuele geaardheid 
mogelijk te maken.

6. Athletic Skills Model
7. Young Leaders Program

8. Veilig sportklimaat voor 
iedereen

Projecten Amstelveens Sportakkoord
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Project 1 Hoe gaan we dat doen? Door wie? Met wie?

Senioren in beweging 
Samenwerking tussen sport- en 
beweegaanbieders in de wijk met als 
doel een breed aanbod voor ouderen 
in de wijk.

Inspiratie
* Buurten Bankras Kostverloren
* Sportcarroussel
* Goldensports
* Activiteiten Beweegmakelaar

1. Een jaarlijks beweegevenement in de wijk 
voor ouderen.
2. Minimaal 6 aanbieders uit de wijk die een 
wekelijks aanbod hebben voor ouderen 
(benoemde leeftijdscategorieën zijn 55+, 65+ 
en 75+)
3. Ten behoeve van de activiteiten vindt een 
inventarisatie van de benodigde aangepaste 
sportmaterialen en - oefenstof plaats en wordt 
bekeken of de Beweegbox ingezet kan worden. 

Er wordt gestart met een pilot in de wijk Elsrijk.

Aanvoerders
- Stichting Rolstoeldansen 
Amstelveen
- AmstelveenSport
- Westwijk Fysio

Spelers
- Chung Do Kwan
- COC Amsterdam eo
- Sportcentrum VU
- MHC Amstelveen
- Tafeltennisvereniging Amstelveen

Actieve partners
Wijkteams
Sport- en 
beweegaanbieders
Zorgorganisaties
Amstelveen Sport

Samenwerking met
Werkgevers
Fysiotherapie
Buurtsportcoaches 
Welzijnsorganisaties

Waarom?
Vitale inwoners door een preventief en passend sportaanbod hebben minder gezondheidsklachten en het 
stimuleert sociale omgang.

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- Een vaste werkgroep in de wijk die het wekelijkse aanbod en het evenement organiseert.
- Passend aanbod voor ouderen, met de focus op preventie.
- In december 2020 doen er in Elsrijk minimaal 15 deelnemers per week mee.

4. Uitvoering

1. Inclusief Sporten en Bewegen
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Project 2 Hoe gaan we dat doen? Door wie?

Bewegen voor mensen 
in armoede
Drempelverlagend beleid om 
mensen in armoede te laten 
bewegen

Inspiratie
* Sport- en cultuurkaart 
(Groupcard)
* Beweegplein → Ilse Schmidt

1. Per 1 september een sportaanbod voor mensen in 
armoede met 10 sportaanbieders (in kaart)
2. De doelgroep informeren op de mogelijkheden van 
aanbod (sportverenigingen) en 
financiering(sregelingen)
3. Een strippenkaart sport voor mensen in armoede
4. Pilot in de wijk Bankras Kostverloren

Aanvoerders
- AmstelveenSport

Spelers
- Sportcentrum VU
- Westwijk Fysio
- Tafeltennisvereniging 
Amstelveen

Samenwerking met
- Groupcard
- Sport- en beweegaanbieders 
- Gemeente Amstelveen (faciliterend)
- Armoedepact
- Onderwijs
- Jeugdfonds sport en cultuur
- Volwassenfonds sport

Waarom?
- Dat mensen met een kleinere portemonnee kunnen kiezen uit een gevarieerd sportaanbod
- Mensen in armoede het netwerk van de sportvereniging laten benutten

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- Het sportaanbod van Amstelveen is in kaart gebracht en wordt effectief gedeeld met de doelgroep.
- De doelgroep is bekend met de regelingen om sport en bewegen te financieren
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Project 3 Hoe gaan we dat doen? Door wie?

Nieuwe inwoners in 
beweging
Acties gericht op het integreren van 
nieuwe inwoners van Amstelveen en 
de Nederlandse (sport)cultuur.

Inspiratie
* Fit4Integration

1. Efficiënte communicatietools om nieuwe inwoners (nieuwe 
Amstelveners, expats en allochtonen) naar hun favoriete 
sport te leiden.
2. Voor expats: geven van sportclinics in Internationale 
Schakelklas.
3. Voor expats en allochtonen: ontwikkelen van programma, 
waarin leren kennen van de sport en kennismaken met 
Nederlandse taal en cultuur aan bod komt.
4. Aanbieden zwemles voor nieuwe inwoners 

Aanvoerders
- Sportcentrum VU
- AmstelveenSport

Spelers
- MHC Amstelveen

Samenwerking met
- Internationale school 
- Gemeente Amstelveen 
- Internationale bedrijven 
- Sport- en beweegaanbieders

Waarom?
Nieuwe inwoners d.m.v. sport/ de sportvereniging kennis laten maken met de Nederlandse taal en cultuur.

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- De gemeente informeert nieuwe inwoners, expats en allochtonen doelgroepgericht over sport- en beweegaanbod
- De sportclinic voor de Internationale Schakelklas is gegeven
- Er zijn sportclinics gegeven voor expats (met promotie bij internationale bedrijven
- Er is een programma ontwikkeld waarin sporten gecombineerd wordt met de Nederlandse taal en cultuur
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Project 4 Hoe gaan we dat doen? Door wie?

Structureel aanbod voor 
aangepast sporten
Door inzicht te krijgen in het 
aanbod van aangepaste sport en 
het informeren van 
sportverenigingen over dit 
aanbod in combinatie met een 
promotie van aangepast sporten 
wordt de doelgroep beter 
verbonden met de sport.

1. In kaart van aangepast sportaanbod bij alle 
sport- en beweegaanbieders (duidelijk 
overzicht), zodat aanbieders samen het 
bestaande aangepaste sportaanbod kunnen 
promoten.
2. Opzetten van aanbod voor minimaal twee 
sporten die nog ontbreken (waaronder tennis).

Aanvoerders
- Stichting Rolstoeldansen Amstelveen
- Team Sportservice

Spelers
- Chung Do Kwan

Samenwerking met
- Sportverenigingen 
- Only friends
- Team Sportservice 
- AmstelveenSport
- Scholen
- Revalidatiecentra
- Uniek Sporten

Waarom?
Zorgen dat de doelgroep in Amstelveen echt mee kan doen en de sportverenigingen inclusief zijn.

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- Overzicht van het aangepast sportaanbod in Amstelveen
- Alle sportverenigingen kunnen aangepaste sporters doorverwijzen naar de juiste sport- en beweegaanbieder
- Netwerk van sportverenigingen die aangepast sporten aanbieden (welke kennis en ervaringen delen)
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Project 5 Hoe gaan we dat doen? Door wie?

MQ-scan en 
beweegprogramma
Motorische vaardigheid van kinderen 
scannen en gerichte programma’s 
maken voor kinderen met motorische 
achterstand.

1. Alle basisschoolkinderen in gemeente Amstelveen 
van groep 3 t/m 8 zijn in 2021 getest.
2. Er worden effectief bewezen beweegprogramma’s 
ingezet op overgewicht en gezonde leefstijl (bijles 
gym).

Aanvoerder
- AmstelveenSport

Spelers
- Westwijk Fysio
- OBS De Pioniers

Samenwerking met
- Sport- en beweegaanbieders
- Onderwijs
- ROC’s
- KVLO

Waarom?
- Als je dit goed doet, heb je de basis ‘voor een leven lang sport en bewegen’ gelegd.
- Ondanks een toenemend aantal vakleerkrachten lichamelijke opvoeding is er meer beweegarmoede bij kinderen.

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- Jaarlijks een test voor groep 3 t/m 8 (in 2020 worden geteste groepen gemonitord en wordt er een nulmeting 
gemaakt van de nieuwe groep 1)
- MQ-scan wordt opgenomen in schoolrapporten
- Inzet van beweegprogramma met voor kinderen met een motorische achterstand
- Na het eerste jaar is bekend wat de resultaten zijn en wordt er ingezet op het creëren van een structureel 
programma

2. Van jongs af aan vaardig in bewegen
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Project 6 Hoe gaan we dat doen? Door wie?

Athletic Skills Model (ASM) 
Kinderen groeien op in een andere 
beweegcultuur, waarin buiten spelen 
geen hoofdrol meer speelt: ze sporten 
minder en zitten vaker en missen 
daardoor het plezier in bewegen. 

Kinderen stoppen eerder met sport en 
zijn ook op latere leeftijd minder 
gemotiveerd om te bewegen. Met 
ASM wordt veelzijdig bewegen 
gestimuleerd.

Inspiratie
* Beweegplein Phanta Rei
* Beweegbox

1. Opleiden van trainers van de vereniging en 
vakleerkrachten lichamelijke opvoeding tot 
ASM-trainers
2. Per 2021 een ingebed ASM aanbod voor kinderen 
die op zoek zijn naar hun talent
3. Samenwerking van verenigingen door trainers 
frequent uit te wisselen.

Aanvoerders
- AmstelveenSport
- Sportcentrum VU

Spelers
- De westwijzer
- Ponymanege Equito
- Korfbalvereniging 
Amstelveen

Samenwerking met
- Sportverenigingen
- Onderwijs
- ASM
- Gemeente
- Amstelveen

Waarom?
- Uit onderzoek blijkt dat bewegen op jonge leeftijd grote impact heeft op een leven lang sporten.
- Inzoomen op het sport- en beweegtalent van het kind.

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- Pilot van januari 2021 tot december 2021 heeft geleid tot 30 in ASM opgeleide verenigingtrainers en zijn er 15 
verenigingen met een ingebed ASM aanbod.
- In 2021 is er de ambitie om minimaal één ASM-garden in Amstelveen te realiseren.

3. Vitale aanbieders
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Project 7 Hoe gaan we dat doen? Door wie?

Young Leaders 
Programma
Jongeren betrekken bij de 
sportvereniging en opleiden tot 
trainer/coach.

Inspiratie
* KNHS Young Leaders Programma

1. Organiseren van een YLP Amstelveen 
waaraan jongeren tussen 16 en 25 jaar van 
minimaal 5 verschillende sportverenigingen 
deelnemen (start september 2020).
2. Deelnemende jongeren worden ambassadeurs 
van de sport in Amstelveen.

Aanvoerder
Geen aanvoerder; de spelers 
vormen samen het projectteam

Spelers
- Ponymanege Equito
- MBCA
- Badmintonvereniging Van 
Zijderveld Amstelveen
- V.v. Amstelveen Heemraad

Samenwerking met
- Young leaders programma
- Sport- en beweegaanbieders
- Sportbonden
- Onderwijsinstellingen
- Future face

Waarom? 
- Jongeren verleiden om extra activiteiten te ondernemen en te blijven sporten.
- Jongeren betrekken bij de sportvereniging en opleiden tot trainer/coach.
- Nieuwe professionele vrijwilligers voor de sportvereniging.

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- Het programma draait per september 2020 met afvaardiging van minimaal 5 sportverenigingen.
- Eind 2021 zijn er 15 professionals aan de slag gegaan als vrijwilliger in de sport
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4. Positieve sportcultuur

Project 8 Hoe gaan we dat doen? Door wie?

Veilig sportklimaat 
voor iedereen
Veilig sporten voor alle 
Amstelveners, ongeacht ras, 
religie of seksuele 
geaardheid bij alle sport- en 
beweegaanbieders mogelijk 
maken.

1. Onderzoek naar het veilig sportklimaat van de sport- en 
beweegaanbieders in Amstelveen (zelfscan verenigingen van Centrum 
Veilige Sport).
2. Afspraken over optimaliseren veilig sportklimaat voor Amstelveners 
en uitvoeren noodzakelijke acties (bijv. aanstellen 
vertrouwenscontactpersonen, delen best practices of een doelgroep 
actief benaderen voor sport en bewegen).
3. Deelproject Inclusie in de sport (Gemeente Amstelveen)
a. Organiseren van een inspiratieavond voor sportverenigingen over 

inclusief sporten
b. Aanbod voor sportverenigingen om te werken aan inclusief sporten 

door een nieuw initiatief binnen de vereniging op te zetten. 
c. Organiseren van een wedstrijd waarbij de drie meest kansrijke 

initiatieven worden gesponsord door de gemeente. 

Aanvoerders
- COC Amsterdam eo
- AmstelveenSport
- Gemeente Amstelveen 
(deelproject Inclusie in 
de sport)

Spelers
- Sportcentrum VU
- Tafeltennisvereniging 
Amstelveen

Samenwerking met
- Gemeente 
Amstelveen
- Sportverenigingen
- Centrum Veilige 
Sport

Waarom?
Het lokale sportakkoord beoogd sport en bewegen voor álle Amstelveners. Het is niet bekend in hoeverre inwoners van 
Amstelveen zich geremd worden om deel te nemen aan activiteiten van aanbieders van sport-en bewegen. Sporten en 
bewegen is pas inclusief als iedereen zich sociaal veilig voelt om mee te kunnen doen én als de sport- en beweegaanbieders 
weten hoe dat klimaat te creëren is.

Wat hebben we over een jaar bereikt?
- Onderzoek naar het veilig sportklimaat van Amstelveen en inzicht of de inwoners van Amstelveen, ongeacht ras, religie en 
seksuele geaardheid zichzelf kunnen zijn bij het sporten.
- Inzicht of er acties vanuit de de sport- en beweegaanbieders nodig zijn om het veilig sportklimaat in Amstelveen te 
verbeteren.
- Drietal pilots die fungeren als vliegwiel binnen sportverenigingen om inclusief sporten te bevorderen. 
Tegelijkertijd wordt op deze manier gewerkt aan kennis en bewustzijn over hoe drempels en barrières die inclusief sporten 
in Amstelveen in de weg staan kunnen worden weggenomen.
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5. Uitrusting
Om geformuleerde ambitie waar te maken en de projecten te realiseren is 
er naast personele inzet ook budget nodig. De volgende budgetten zijn 
beschikbaar om met het Amstelveens Akkoord aan de slag te kunnen.

Uitvoeringsbudget 2020, 2021 en 2022
Per gemeenten is vanuit het Nationaal Sportakkoord uitvoeringsbudget ter 
beschikking gesteld, naar ratio van het aantal inwoners. Voor de gemeente 
Amstelveen is dit €50.000 per jaar. 
 

Budget Inclusief sporten en bewegen
Per initiatief kan een sportvereniging binnen het thema Inclusief sporten en 
bewegen eenmalig een budget van €850 aanvragen Het gaat om het 
bereiken van mensen uit kwetsbare groepen die belemmeringen ervaren 
om te gaan sporten en bewegen.
 

Budget ondersteuning sport 
Om sportverenigingen optimaal bij te kunnen laten dragen is er via 
NOC*NSF en de sportbonden voor hen een specifiek aanbod van cursussen, 
themabijeenkomsten, ondersteuning en procesbegeleiding ontwikkeld. De 
sportverenigingen mogen hiervan kosteloos gebruikmaken.
 

Budget gemeente
Vanuit de gemeente Amstelveen wordt in 2020 bekeken of er middelen 
beschikbaar zijn voor specifieke projecten.
 

Budget derden
Voor de uitvoering van projecten is in de oriënterende fase ook interesse 
door derden getoond om te participeren (Rabobank, onderwijs, welzijn, 
zorg). Ook het Schipholfonds biedt mogelijkheden. Concrete toezeggingen 
zijn er niet gedaan, maar potentie is er wel.

Afspraken budgetten Amstelveens Sportakkoord
Om de beschikbare budgetten zo optimaal en zo efficiënt mogelijk in te 
zetten zijn de volgende afspraken tot stand gekomen.

1. Het uitvoeringsbudget wordt aangevraagd door de gemeente 
Amstelveen. Van dit budget wordt een coördinator Amstelveens 
Sportakkoord aangesteld (zie H6. Opstelling en Bijlage 2). AmstelveenSport 
levert de coördinator.

2. AmstelveenSport beheert het uitvoeringsbudget en budget Inclusief 
sporten en bewegen en legt verantwoording af aan de gemeente.

3. Het budget ondersteuning sport wordt beheerd door de de lokale 
sportadviseur. In Amstelveen is dit Tom Sloetjes (NOC*NSF). 

4. Aanvragen voor het budget ondersteuning sport kunnen worden gedaan 
door de projectleiders. Dit gebeurt in twee fasen:
Fase 1: mei - juli 2020. Aanbod van de sportlijn wordt pro-actief gekoppeld 
aan de ondersteuningsbehoefte geformuleerd vanuit de projecten en zo aan 
de projectleiders voorgesteld. 
Fase 2: augustus 2020 - december 2021. Projectleiders doen een aanvraag 
bij coördinator Amstelveen.
Aanvragen worden door de coördinator beoordeeld en in samenspraak met 
de de lokale sportadviseur toegekend.

5. Vanuit de gemeente Amstelveen wordt in 2020 bekeken of er meer 
middelen beschikbaar kunnen komen voor de specifieke projecten in dit 
sportakkoord. Het sportakkoord zal na de zomer bestuurlijk worden 
besproken, waarbij bestuurlijke besluitvorming wordt voorbereid om in 
aanvulling op het bestaande uitvoeringsbudget extra geld beschikbaar te 
stellen voor de door de sportorganisaties uit te voeren activiteiten. 16



 
Toelichting rollen

Kernteam (bestuur)
Bestaat uit coördinator Amstelveens Sportakkoord, beleidsmedewerker van 
de gemeente Amstelveen, één vertegenwoordiger van de sportverenigingen 
en één vertegenwoordiger van de andere sectoren. Bespreken twee keer 
per jaar de voortgang en maken indien nodig strategische keuzes.

Coördinator Amstelveens Sportakkoord (coach)
Coördineert organisatorisch de uitvoering van het akkoord, bewaakt de 
procesvoortgang van de projecten, ondersteunt de aanvoerders, 
‘rapporteert’ binnen bestuur, contactpersoon externe partijen, werkt aan 
alternatieve financiering en voert algemene werkzaamheden t.a.v. 
sportakkoord uit.

Projectleiders  (8 aanvoerders projecten)
Kartrekkers van de projecten: brengen deelnemers bijeen, doen aanvragen 
voor budget, organiseren de (deel)activiteiten en zijn aanspreekpunt voor 
bestuur en coach.

Alle deelnemers van specifieke projecten
Als deelnemers aan een project kunnen er twee rollen vervuld worden:
1. Spelers: denken mee over projectuitvoering, helpen mee bij organiseren 
activiteit, zetten eigen netwerk in en verzorgen promotie.
2. Supporters: promoten het Amstelveens Sportakkoord en de 
afzonderlijke projecten.

6. Opstelling
 
Om succesvol uitvoering te geven aan de ambitie en de projecten zijn de 
rollen en taken voor de uitvoeringsfase verdeeld. De opstelling om het 
Amstelveens Sportakkoord succesvol uit te voeren is de volgende. 

Kernteam Coördinator Project 1

Deel-
nemers

Project 2

Project 3

Project 4

Project 5

Project 6

Project 7

Project 8

Bestuur Coach Aanvoerders Spelers/
Supporters
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7. Spelregels

Goede afspraken in de voorbereiding zorgen voor duidelijkheid in de 
uitvoering. Eerst is de gezamenlijke ambitie is geformuleerd, zijn de keuzes 
voor de thema’s en projecten die in 2020 van start gaan toegelicht en zijn 
de rollen en taken voor de uitvoeringsfase verdeeld. Wanneer meerdere 
partijen met een verschillende achtergrond samenwerken, is het verstandig 
om ook afspraken te maken over wat je in de samenwerking van elkaar 
verwacht en hoe ieder dat voor zich ziet. 

Voor de deelname aan het Amstelveens Sportakkoord zijn een aantal 
spelregels vastgesteld. 

Afspraken

1. Commitment
Voor de periode 2020-2022 committeer je je aan de ambitie van het 
Amstelveens Sportakkoord en de rol die je hebt aangegeven op te pakken.

2. Inspanningsverplichting en vertrouwen
Door te tekenen verbind je jouw organisatie aan het Amstelveens 
Sportakkoord en beloof je dat je je ten volle inspant om de projecten tot 
een succes te maken. Je kunt erop vertrouwen dat je van de andere 
deelnemers aan het akkoord hetzelfde mag verwachten.

3. Succes en falen worden gedeeld
Het Amstelveens Sportakkoord is een samenwerking van verschillende 
partijen uit verschillende sectoren. Ieder levert naar diens vermogen een 
bijdrage en draagt bij aan de realisatie van de successen. Daarom accepteer 
je dat elke bijdrage aan het geheel (klein of groot) telt. Samen worden 
successen gevierd. Ook wanneer het niet lukt om iets van de grond te 
krijgen, deel je dat met elkaar. Van mislukte projecten en activiteiten kan 
iedereen leren en worden andere projecten beter gemaakt.

4. Blijven ontmoeten
Vanuit de ambitie van het Amstelveens Sportakkoord ben je verbonden met 
elkaar. Het begon door met elkaar in gesprek te gaan en te benoemen wat 
je belangrijk vindt voor sport en bewegen in de gemeente. Je blijft met 
elkaar verbonden door elkaar te blijven ontmoeten, zowel online als offline.
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Bijlage 1. Uitvoeringsplan 2020
Onderstaand is een weergave van de globale actielijn om te komen tot een succesvolle uitvoering van de partijen die meedoen.

Maand Omschrijving Door

Mei Voorbereiden organisatie en opstellen profiel coördinator
Aanstellen coördinator

Sportformateur ism AmstelveenSport
AmstelveenSport ism gemeente

Juni Samenstellen kernteam Coördinator 

Juni Tekenen Amstelveens Sportakkoord AmstelveenSport, gemeente Amstelveen, 
projectleiders

Juni Samenstellen projectteams, eerste overleg coördinator en projectleiders 
Inventarisatie behoefte ondersteuning sport
Organiseren bijeenkomsten voor uitwerking plan per project
Samenstellen bestuur

Coördinator
AmstelveenSport ism Lokaal sportadviseur
Projectleiders
Coördinator

Juli Plenaire bijeenkomst: symbolische ondertekening en aftrap uitvoeringsfase
Persoonlijke rondgang bij aanvoerders

Coördinator
Coördinator en projectleiders

September Plenaire bijeenkomst: presentatie voortgang projecten en leren van elkaar
Start projecten: mediamoment (delen wat er gaat gebeuren)

Coördinator, projectleiders, deelnemers
Coördinator

September Start van min. 3 van de 8 projecten Coördinator en projectleiders

November Plenaire bijeenkomst: terugblik eerste maanden Coördinator, projectleiders, deelnemers
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Rubriek Omschrijving Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Algemeen Inzet coördinator algemene werkzaamheden (20%)
   (half jaar in 2020 en heel 2021 en 2022) 
Budget plenaire bijeenkomsten
PR & Communicatie voor 8 projecten 
Monitoring (0-meting+ jaarlijkse meting)
Binding bedrijfsleven creëren

€ 3.000

€ 1.000
€ 5.000
€ 2.000
€ 5.000

€ 5.000

€ 1.000
€ 3.000
€    500
€ 2.000

€ 5.000

€ 1.000
€ 2.000
€    500
€ 2.000

Project 1 | Senioren in 
beweging

Inzet coördinator (10%)
Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 1.500
€ 850 
€ ……….

€ 2.500
€ 0 
€ ……….

€ 2.500
€ 0 
€ ……….

Project 2 | Bewegen voor 
mensen in armoede

Inzet coördinator (10%)
Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 1.500
€ 850 
€ ……….

€ 2.500
€ 0 
€ ……….

€ 2.500
€ 0 
€ ……….

Project 3 | Nieuwkomers in 
beweging

Inzet coördinator (10%)
Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 1.500
€ 850 
€ ……….

€ 2.500
€ 0 
€ ……….

€ 2.500
€ 0 
€ ……….

Project 4 | Structureel 
aanbod aangepast sporten

Inzet coördinator (10%)
Budget thema Inclusief sporten en bewegen
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 1.500
€ 850 
€ ……….

€ 2.500
€ 0 
€ ……….

€ 2.500
€ 0 
€ ……….

Bijlage 2. Uitvoeringsbudget 2020, 2021 en 2022
Onderstaand is een globale inschatting van de inzet van het uitvoeringsbudget om te komen tot een succesvolle uitvoering de projecten.
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Rubriek Omschrijving Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Project 5 | MQ scan en 
beweegprogramma

Inzet coördinator (10%)
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 1.500
€ ……….

€ 2.500
€ ……….

€ 2.500
€ ……….

Project 6 | Athletic Skils 
Model

Inzet coördinator (10%)
Opleiding ASM trainers (800 euro per trainer)
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 1.500
€ 6.400
€ ……….

€ 2.500
€ 3.200
€ ……….

€ 2.500
€ 3.200
€ ……….

Project 7 | Young Leaders 
Program

Inzet coördinator (10%)
Deelname van jonge vrijwilligers aan programma
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 1.500
€ ……….
€ ……….

€ 2.500
€ ……….
€ ……….

€ 2.500
€ ……….
€ ……….

Project 8 | Veilig 
sportklimaat voor iedereen

Inzet coördinator (10%)
Zelfscan verenigingen 
Deelproject Inclusie in de sport
… (nader in te vullen op basis van projectplan)

€ 1.500
€ 0
€ 5.000

€ 2.500
€ 0
€ ……….

€ 2.500
€ 0
€ ……….

TOTAAL
Totaal beschikbaar
nog resterend 

€ 42.800
€ 58.400
€ 15.600

€ 34.700
€ 50.000
€ 15.300

€ 33.700
€ 50.000
€ 16.300

Bijlage 2. Uitvoeringsbudget 2020, 2021 en 2022 (2)
Onderstaand is een globale inschatting van de inzet van het uitvoeringsbudget om te komen tot een succesvolle uitvoering de projecten.
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Noot 1: bij inzet van de coördinator is er uitgegaan van een totale investering van €15.000 in 2020, €25.000 in 2021 en €25.000 in 2022. Hierbij wordt uitgegaan van 
een inzet van 15 uur per week.
Noot 2: het resterende budget wordt ingevuld aan de hand van de plannen van de projectleiders en in afstemming met de coördinator toegewezen. Het uitgangspunt 
hierbij is dat alle projecten in staat worden gesteld om gerealiseerd te worden.



Bijlage 3. Budget ondersteuning sport (1)
Onderstaand is een eerst aanzet van de inzet van het budget ondersteuning sport om te komen tot een succesvolle uitvoering de projecten.

Rubriek Geformuleerde behoefte Aanbod sportlijn

Algemeen Marketing en communicatie (alle projecten) Presteren met communiceren

Project 1 | Senioren in beweging Goed opgeleide docenten/sportbegeleiders - Kansen voor 50+ sport
- Verschillende bondscursussen voor seniorensport 

Project 2 | Bewegen voor 
mensen in armoede

Samenwerking UWV m.b.t. strippenkaart
inzicht in beschikbare fondsen en voorzieningen
Identificatie van de doelgroep

Vooralsnog geen 

Project 3 | Nieuwkomers in 
beweging

Hoe krijg je ouders van nieuwkomers, expats in 
beweging?

Vooralsnog geen

Project 4 | Structureel aanbod 
aangepast sporten

Inzicht in bekwaamheid sport(technisch)kader
Scholen van trainers/sportbegeleiders
Inzicht in hoe je als vereniging creatief plaats kunt 
bieden aan mensen met een beperking

- Sporters met een auditieve/communicatie beperking
- Sporters met een verstandelijke beperking
- Sporters met een visuele beperking
- Sporters met gedragsproblematiek
- Trainen en coachen van jongeren met autisme

Project 5 | MQ scan en 
beweegprogramma

Bewust maken van het belang van deze test, basis 
voor kinderen om aan het bewegen te krijgen én te 
houden

Vooralsnog geen
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Bijlage 3. Budget ondersteuning sport (2)
Onderstaand is een eerst aanzet van de inzet van het budget ondersteuning sport om te komen tot een succesvolle uitvoering de projecten.

Rubriek Geformuleerde behoefte Aanbod sportlijn

Project 6 | Athletic Skils Model Opgeleide trainers Vooralsnog geen 

Project 7 | Young Leaders 
Programma

Stageplekken
Mentoren/coaches
Samenwerking ASM
Creatieve activiteiten voor jongeren

Vooralsnog geen 

Project 8 | Veilig sportklimaat 
voor iedereen 

Cursussen voor bestuur en trainers 
(weerbaarheidstrainingen

- Een open en veilige sport voor iedereen 
- Workshop Sociale Veiligheid
- Herkennen en voorkomen van (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag
- Procesbegeleiding Sociale Veiligheid
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Ondertekening

Kernteam Projectleiders (aanvoerders)

wethouder R. Ellermeijer
Gemeente Amstelveen

……………………………………….
Amstelveen Sport

……………………………………….
sportvereniging
vertegenwoordiger sport

……………………………………….
Sportcentrum VU
vertegenwoordiger andere sector

Amstelveen Sport 
projecten 1, 2, 5, 6 en 8

Stichting Rolstoeldansen 
Amstelveen 
projecten 1 en 4

Sportcentrum VU 
projecten 3 en 6

Westwijk Fysio 
project 1

Team Sportservice 
project 4

COC Amsterdam eo 
project 8

Gemeente Amstelveen Sport 
project 8



Ondertekening

Spelers en supporters (paraaf)

ALTC de Aemstelburgh Chung Do Kwan MBCA

AmstelveenSport COC Amsterdam eo MHC Amstelveen

ASV De Poelster De Westwijzer OBS De Pioniers

AZ&PC De Futen HV Myra Ponymanege Equito

Badmintonvereniging 
Van Zijderveld 
Amstelveen

LTC Startbaan Scouting Hedera 
Westwijk



Ondertekening

Spelers en supporters (paraaf)

Sportcentrum VU V.v. Amstelveen 
Heemraad

Hockeyvereniging HIC

Stichting Rolstoeldansen 
Amstelveen

VRA Cricket Amsterdam

Tafeltennisvereniging 
Amstelveen

Westwijk Fysio

Team Sportservice Korfbalvereniging 
Amstelveen

Tennisvereniging De 
Vliegende Hollander

Sport en Cultuurkaart
Amstelveen


