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Inleiding 

De afgelopen maanden hebben we een boeiende, inspirerende, energieke -en ook- onverwachte reis 

gemaakt. Dat geldt voor alle mensen en partijen die in Heiloo betrokken zijn bij sporten, bewegen en 

gezondheid: van sportaanbieders en maatschappelijke partners tot uiteenlopende afdelingen binnen 

het gemeentehuis. Al deze partijen hebben hun energie, enthousiasme en expertise aangewend om 

tot dit Lokale Sportakkoord van Heiloo te komen. 

 

Het was boeiend, omdat er uitdagingen naar boven zijn gekomen en pijnpunten zijn blootgelegd. 

Inspirerend, omdat er veel kennis en ervaring is gedeeld. Energiek, omdat we tot heel veel nieuwe 

ideeën en verbindingen zijn gekomen. Onverwacht, omdat we tijdens deze reis geconfronteerd 

werden met de Corona crisis, welke op het moment van afronding nog in volle gang is. Deze situatie 

doet ons des te meer beseffen hoe belangrijk gezondheid en vitaliteit is. Mede daarom vonden we het 

belangrijk om het traject vanuit huis door te zetten. En dat is, met een paar kleine aanpassingen in het 

proces, goed gelukt. Dit maakt dat we het volste vertrouwen hebben, dat we na deze vreemde 

periode, zo snel als de situatie toe laat, kunnen starten met het uitvoeren van de plannen.   

 

Alle betrokkenen bij het maken van de plannen voor dit sportakkoord spelen ook in de uitvoering een 

belangrijke rol. Want één ding is zeker: om de sport in Heiloo te versterken en de kracht van sport 

optimaal te benutten is –naast visie en strategie (vastgelegd in beleid)– vooral actie, verbinding en 

samenwerking nodig. Het vraagt om een teamprestatie! 

 

Route en proces Sportakkoord Heiloo 
In december 2019 zijn de sportformateurs van start gegaan met het voeren van vele gesprekken met 

betrokken inwoners, beleidsmedewerkers vanuit allerlei domeinen, professionals uit zorg, onderwijs 

en gezondheid, lokale ondernemers en sportaanbieders. Gesprekken ter voorbereiding op het 

gezamenlijke startpunt op 6 februari 2020: de interactieve Inspiratiesessie, waarbij maar liefst 80 

aanwezigen aantoonden dat de betrokkenheid bij sport en bewegen in de gemeente hoog is. Tijdens 

deze avond is er een introductie op (de zes thema’s van) het sportakkoord gegeven, maar vooral 

gepraat over hetgeen waar het om draait: eigen, lokale en sport overstijgende behoeften en ideeën 

om het lokale sport- en beweegklimaat te versterken! 

 

Alle input vanuit het voortraject en de bijeenkomst is geanalyseerd, om van daaruit enkele 

actiethema’s te benoemen: uitdagingen waar veel energie op zit, waar kansen liggen om met sport en 

bewegen een verschil te maken en waar we in 2020-2021 concrete resultaten mee willen boeken. Om 

nader invulling en uitwerking te geven aan deze uitdagingen is – per actiethema – een kopgroep 

geformeerd, bestaande uit een mix van mensen die vanuit professie, expertise en interesse input 

leverden. De sportformateurs fungeerden als gespreksleider, verbinder en kartrekker. De kopgroep is 

zelf verantwoordelijk geweest voor het verzinnen en uitdenken van de ideeën, planning, 

samenwerkingen en het daarbij behorende (aanjaag)budget. Waar mogelijk brengen zij bij de 
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uitvoering het ‘peloton’ in stelling: de grote groep met mensen en partijen die hebben aangegeven 

aangehaakt te willen blijven om, daar waar mogelijk, een rol te spelen. 

 

 

 

Per actiethema een kopgroep als trekker met daarachter een peloton voor de uitvoering 

 

Naast de ideeën en plannen die uitgewerkt zijn door de kopgroep, zijn er ook door een aantal mensen 

en organisaties losse projectplannen ingediend, die door de stuurgroep zijn beoordeeld en 

opgenomen in het Sportakkoord. 

 

Dit Sportakkoord bevat een samenvatting van deze plannen en keuzes. Wanneer mogelijk is wordt 

gestart met de uitvoering, met in sommige gevallen als eerste stap een concretisering en 

aanscherping van de activiteiten. Daarmee vormt dit Sportakkoord een continu ontwikkeldocument, 

als startpunt van een dynamisch proces ter optimalisatie en uitvoering.  

 

Wilt u de uitgebreide plannen lezen, meedenken en meewerken aan of gebruik maken van de 

activiteiten? Neem contact op met buurtsportcoaches Bart Ploeger of Kim Groen: 

b.ploeger@alkmaarsport.nl / k.groen@alkmaarsport.nl  
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Drie actiethema’s 
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De drie actiethema’s van het Sportakkoord 
Heiloo in vogelvlucht 

Met het Sportakkoord Heiloo 2020-2021 zetten we in op drie actiethema’s, op basis van de meest 

genoemde wensen en behoeften en waar de grootste duurzame impact kan worden gerealiseerd. 

 

1. Versterking en vitalisering van sportaanbieders 

Toelichting:  

Veranderingen en trends in de maatschappij zorgen er voor dat vereniging en sportaanbieders scherp 

moeten blijven om in te spelen op de behoefte van de (potentiële) sporter. Dat gaat niet vanzelf, daar 

is kennis, flexibiliteit, creativiteit en daadkracht voor nodig. Het onderhouden en versterken van een 

sterk netwerk is een belangrijke bouwsteen om slimme samenwerkingen op te zetten. Dit zorgt ervoor 

dat sportaanbieders, in aansluiting op hun ondersteuning, wensen en behoeften, op de hoogte blijven, 

inspireren en samen kijken naar de toekomst. Zodat zij kunnen blijven doen waar zij goed in zijn: de 

sport organiseren en mensen hierin betrekken. 

à	Dit sluit aan op de ambities van het Nationaal Sportakkoord:  

3. Vitale sport- en beweegaanbieders;  

5. Positieve sportcultuur. 

 

2. Sport voor specifieke doelgroepen 

Toelichting:  

Heiloo beschikt over een zeer gevarieerd en uiteenlopend sportaanbod. Inwoners hebben ruime 

keuze om voor een geschikte sport te kiezen en om plezier te beleven aan sport en bewegen. Ook 

voor mensen die door ouderdom, mentale of lichamelijke beperking specifieke sport en beweeg 

behoeften hebben is veel aanbod. Zowel publiek als privaat worden er veel activiteiten georganiseerd 

en zijn aanbieders ook welwillend om meer te doen. Maar er liggen ook nog uitdagingen. Zo is er in de 

eerste plaats behoefte aan een goed match van vraag en aanbod en is voor enkele zeer specifieke 

doelgroepen een nieuwe sportvorm nodig. Daarnaast komen er steeds meer ouderen in Heiloo, en is 

daaronder veel eenzaamheid. Tegelijkertijd wonen ook veel jonge gezinnen in de gemeente. Die 

minder flexibel zijn maar wel willen sporten. Hoe spelen wij in op deze demografische ontwikkelingen? 

Voor lichamelijk en verstandelijk beperkten is er ook het nodige aanbod, maar erg versnipperd. Hoe 

creëren we voor al deze doelgroepen overzicht in aanbod en zorgen we ervoor dat dit aanbod 

optimaal georganiseerd en gebruikt wordt? 

à Dit sluit aan op de ambities van het Nationaal Sportakkoord:  

1. Inclusief sporten en bewegen 
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3. Beweegvriendelijke leefomgeving voor jong en oud 

Toelichting:  

In Heiloo is de sportparticipatie hoog, maar kampen er toch veel volwassenen (onbewust) met 

overgewicht. Bewegen is nog lang geen vanzelfsprekendheid. Voor kinderen geldt een hoge 

beweegnorm, die zij niet alleen kunnen invullen met een training en wedstrijd op de sportclub, als ze 

daar al lid van zijn. Daarom wil Heiloo op zoek naar laagdrempelige mogelijkheden om de 

buitenruimte beweegvriendelijker te maken. Denk aan manieren om schoolpleinen (naschools) beter 

te benutten. En het inrichten van de openbare ruimte om ervoor te zorgen dat deze meer uitnodigt tot 

bewegen. Voor kinderen, hun ouders, schoolklassen en sportclubs. Dit actiethema gaat daarom in op 

plannen om inwoners te stimuleren de beschikbare beweegruimte beter te gebruiken.  

à Dit sluit aan op de ambities van het Nationaal Sportakkoord:  

1. Inclusief sporten en bewegen  

2. Duurzame sportinfrastructuur 

4. Van jongs af aan vaardig in bewegen 

 

Daarnaast vormt een belangrijk onderdeel van dit Sportakkoord het signaal naar de gemeente Heiloo 

om pro-actief aan de slag te gaan met een sport(accommodatie)beleid, waarin visie en strategie zijn 

vastgelegd. Waarmee wordt aangetoond dat er slim wordt nagedacht over demografische 

ontwikkelingen en de consequenties die daarmee voor sportaccommodaties en sportaanbieders te 

verwachten zijn. Hoe kan daar slim op worden ingespeeld, zodat alle betrokkenen ook de komende 

jaren in staat worden gesteld hun bijdrage te leveren in het sport- en beweegklimaat van Heiloo? 

Toelichting op deze behoefte en voorstel voor te nemen stappen, staan na de deelplannen onder de 

drie actiethema’s in hoofdstuk 4 benoemd namens alle betrokkenen bij dit Sportakkoord. 

à Dit signaal sluit aan op ambities van het Nationaal Sportakkoord:  

2. Duurzame sportinfrastructuur 

3. Vitale sport- en beweegaanbieders  
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Versterking en vitalisering 
van sportaanbieders 
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1. Versterking en Vitalisering van 
sportaanbieders 

Achtergrond 
Heiloo beschikt over een sterk sportkarakter, met goede sportvoorzieningen en vele sportaanbieders. 

Mensen hebben ruime keus in aanbod. Het percentage mensen dat aangesloten is bij een 

sportvereniging in Heiloo toont dat; 44% t.o.v. 25% landelijk. Die organisaties worden stuk voor stuk 

gerund door bevlogen vrijwilligers, professionals, bestuurders en ondernemers. Met elkaar maken zij 

sport en bewegen mogelijk voor veel inwoners van Heiloo. Zij zorgen voor plezier, ontspanning, 

ontmoeting, sociale participatie en wat al niet meer. Al die sportaanbieders vertegenwoordigen 

daarmee een enorme maatschappelijke waarde. Om die waarde te behouden en te versterken, is het 

belangrijk dat iedereen zich hiervan bewust is en dat alle partijen de handen ineenslaan om sport in 

Heiloo toekomstbestendig te maken. Want vitale sportaanbieders, met een solide financiële en 

organisatorische basis, kunnen doen waar ze goed en belangrijk in zijn: sport organiseren en 

aanbieden. Nu en in de toekomst. Omdat zij hun zaakjes op orde hebben, kunnen zij ook energie 

leveren om een positieve sportcultuur uit te dragen, beschikkend over zelforganiserend en -lerend 

vermogen en zich aanpassend aan de veranderende tijdsgeest en behoeften van de samenleving.   

 

In het Sportakkoord Heiloo willen we sportaanbieders ondersteunen om vitaal te worden of te blijven 

en zo hun maatschappelijke plus te realiseren, behoeftegericht en proactief waar nodig. De 

ondersteuning kan zich richten op alle vlakken, die binnen een sportaanbieder kunnen spelen: van 

structuur & organisatie (ledenwerving en -behoud, vrijwilligers, versterking trainersgilde), visie & 

strategie (veilig sportklimaat, binden van verschillende doelgroepen, gezonde sportkantine, rookvrije 

generatie, nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen) tot financiën & accommodatie (subsidies, 

verduurzaming, wet- en regelgeving, vergoedingen). 
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Deelplannen 
 

1.1. Ondersteuningsprogramma sportaanbieders 
Veel sportclubs leven en sporten ‘op hun eigen eilandje’, terwijl veel zaken bij meerdere clubs relevant 

zijn en daarom (deels) ook in de kracht van gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt. Veel clubs 

geven ook aan hier zeker interesse in en behoefte aan te hebben, maar dat zij hierbij graag geholpen 

worden.   
 

Doel: Het opzetten van een structurele basis waarmee sportaanbieders samen leren en 

werken aan thema’s die de sportclub, het sportaanbod of de positie van sport naar 

de doelgroep versterken. Inclusief mogelijkheden om innovatieve samenwerkingen 

een kans te geven zich te bewijzen. 

Activiteiten: Er wordt een ondersteuningsprogramma voor sportaanbieders opgezet, op basis 

van de volgende pijlers: 

• Ontmoeting: sportaanbieders komen samen om over bepaalde thema’s met 

elkaar en externe thema gerelateerde organisaties te praten 

(Sportkenniscafé). 

• Kennisdeling en leren: sportaanbieders kunnen gebruik maken van 

specifieke cursussen en trainingen die vanuit de landelijke sportservicelijn 

worden aangeboden, gekoppeld aan dit thema. 

• Samenwerking: sportaanbieders worden gestimuleerd en begeleid om (een 

deel van) thema-specifieke uitdagingen gezamenlijk op te pakken middels 

sportoverstijgende campagnes, pilots en initiatieven, waar ook los budget 

voor beschikbaar is. 

Budget: 
 

In 2020: € 2.800 

In 2021: € 3.600 

Partners: Holland Sport, buurtsportcoach Bart Ploeger en Kim Groen (organisatie en 

inventarisatie), kopgroep Vitale Aanbieders (keuze en voorbereiding themablokken, 

evt. bijgestaan door Sportraad Heiloo), sportaanbieders (invulling en 

samenwerking), VIP (Vrijwilligers Informatie Punt), Maatschappelijke partners 

(thema specifiek), Lokale Adviseur Sport (afstemming inzet middelen landelijke 

servicelijn) 

 

 

1.2 Vraaggerichte ondersteuning op maat 
Naast sportoverstijgende problemen, zijn er ook sportspecifieke uitdagingen of behoeften waar 

sportclubs mee kampen en waar het Sportakkoord een bijdrage in kan leveren. De buurtsportcoaches 

zullen actief vragen ophalen van sportaanbieders en, in aansluiting daarop, zorgen voor bijpassende 

ondersteuning en services (opleidingen, workshops, masterclasses, inspiratiesessies, 
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begeleidingstrajecten). Waar mogelijk worden meerdere sportaanbieders met een vergelijkbare vraag 

samengenomen ten behoeve van uitwisseling, bredere leereffecten en efficiëntie (ook BUCH-breed!). 
 

Doel: Verenigingen versterken op gebieden en knelpunten waar zij zelf tegenaan lopen. 

Daarbij willen we maximaal gebruik maken van de voor Heiloo beschikbare services 

en vouchers vanuit de landelijke sportlijn van het Nationaal Sportakkoord. 

BUCH: Bij elke verenigingspecifieke wens checkt de buurtsportcoach eerst of andere clubs 

uit Heiloo hier ook behoefte aan hebben. Waarna contact wordt opgenomen met de 

Adviseur Lokale Sport, die een koppeling maakt naar verenigingswensen van clubs 

uit de andere BUCH-gemeenten, zodat daar waar mogelijk alsnog een gezamenlijk 

traject kan worden georganiseerd, zodat effectief wordt omgegaan met de 

mogelijkheden uit de landelijke sportservicelijn. 

Budget: 
 

Voor de inzet en organisatie van de gewenste trainingen en cursussen worden is 

geen Sportakkoord uitvoeringsbudget benodigd. 

Partners: Buurtsportcoaches Holland Sport (begeleiding), Adviseur Lokale Sport Roel Boekel 

(koppeling aan juiste service, BUCH-brede samenwerking), VIP (Vrijwilligers 

Informatie Punt), sportaanbieders, NOC*NSF (services - voorbeelden), 

verenigingsondersteuners sportbonden (verdere begeleiding van clubs). 

 

 

1.3 Subsidieplatform voor sportaanbieders 
Ontwikkeling van een platform waar sportaanbieders snel en overzichtelijk zien welke 

subsidiemogelijkheden er voor hen zijn en waar ze aan moeten voldoen. Eventueel aangevuld met 

formats, voorbeeldaanvragen en hulp bij het aanvragen. Zodat verenigingen snel en eenvoudig inzicht 

krijgen in subsidiemogelijkheden ter financiering van nieuwe of bestaande sportinitiatieven. 

 

Doel: Sport en beweeg initiatieven stimuleren door subsidiemogelijkheden inzichtelijk te 

maken. Verenigingen maximaal gebruik laten maken van de beschikbare 

subsidiemogelijkheden om zo extra financiële armslag te creëren ten behoeve van 

een gezonde financiële huishouding. 

Budget: 
 

Voor de aanvulling van het subsidieplatform en promotie hiervan is geen 

Sportakkoord uitvoeringsbudget benodigd. 

Partners: Gemeente Heiloo (eigenaar website), Holland Sport (actualisatie en PR), 

subsidiespecialist (aanvullingen, tips & tricks), sportaanbieders (gebruik). 
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1.4 Sport & Beweeg PR en Communicatie  
Heiloo heeft een mooi sport- en beweegaanbod, maar kan optimalisatie gebruiken op het gebied van 

het matchen van vraag en aanbod. Er is behoefte aan de inzet van meer communicatie-kanalen om 

de beoogde doelgroep te bereiken. Voor veel mensen is de stap naar sportaanbod groot, omdat ze 

het belang niet genoeg weten, omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen of wat ze leuk vinden 

en omdat het spannend is ‘alleen’ iets nieuws te starten.  

 

Doel: Inwoners van Heiloo op meer structurele wijze voorzien van informatie over het 

belang en de mogelijkheden van (alle laagdrempelige vormen van) sport en 

bewegen in de gemeente. 

Doelgroep: Kinderen, jongeren, volwassenen, 65+’ers, 75+’ers in Heiloo 

Activiteiten: 1. Oprichting werkgroep marketing en communicatie, die slim nadenkt over 

sportoverstijgende communicatieve activiteiten en huidige activiteiten aanjaagt 

aan de hand van een op te stellen communicatieplan. Daarnaast beheert deze 

werkgroep ook het Communicatiebudget dat gereserveerd is vanuit het 

Sportakkoord 

2. Social media inzet door expert (vanuit Holland Sport), ter promotie van 

specifieke activiteiten van sportaanbieders  

3. Beheer en versterken website Sport & Bewegen in Heiloo 

4. Algemene PR over website Sport & Bewegen in Heiloo, met oa. uitbrengen 

Flyer Sport & Bewegen in Heiloo 

Budget: 
 

Reservering 2020: €6.460 

Reservering 2021: €6.980 

Partners: Buurtsportcoaches Bart Ploeger en Kim Groen - Holland Sport (PR website, social 

media advertenties), gemeente Heiloo (coördinatie sportwebsite), sportaanbieders 

(input sportpagina + gebruik maken van social media inzet), zorgprofessionals 

(bijdrage input sportpagina), (nog op te richten) werkgroep Marketing & 

Communicatie (aanjaging, optimalisatie & monitoring), Jeugdfonds Sport & Cultuur 

   

 

1.5 Ondersteuning (mogelijk te komen) Sportraad Heiloo 
In Heiloo is een ervaren en enthousiaste groep mensen bezig zich te oriënteren op een herstart van 

Sportraad Heiloo. Voorwaarde is dat de Sportraad zich dermate kan positioneren, dat zij namens alle 

sportaanbieders in Heiloo kan acteren. Waarbij zij nauw contact heeft met de buurtsportcoaches en 

maatschappelijke organisaties in de sectoren Onderwijs, Zorg/Welzijn en Vrijwilligerswerk. En dat haar 

rol en verantwoordelijkheden dermate helder zijn afgebakend en geaccepteerd, dat zij een duidelijke 

positie kan claimen richting gemeentelijk bestuur en politiek.  
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In de Algemene Leden Vergadering van de Sportraad d.d. 22 januari jl. is afgesproken met de leden 

dat in de volgende ALV verdere besluiten worden genomen (oorspronkelijk gepland mei 2020) over de 

toekomst van de Sportraad. De besluiten worden genomen op grond van: 

1. Uitgangspunten van het Lokaal Sportakkoord Heiloo. 

2. Voorstel doelstellingen Sportraad en de reacties daarop van de leden. Waarna in de 

vergadering besloten wordt of de Sportraad gecontinueerd wordt, in welke vorm en 

positionering en wie als kandidaat bestuursleden van de Sportraad worden voorgesteld.  

 

Indien positief besloten wordt, kan deze groep mensen (kandidaat bestuursleden) worden geholpen in 

het formuleren en vinden van deze heldere positie door de inzet van een externe en ervaren 

procesbegeleider. Waarbij wordt nagedacht over werkwijze, ambities, afbakening van haar taken en 

verantwoordelijkheden en positionering naar en samenwerking met zowel sportaanbieders als 

gemeente. 

 

Doel: Deze op te starten organisatie dermate ondersteunen, dat zij op constructieve en 

effectieve wijze een nieuwe Sportraad Heiloo kunnen oprichten en vanuit die 

hoedanigheid een bijdrage te leveren aan het sportklimaat in Heiloo, in goede 

samenwerking met de gemeente en sprekend namens de gehele Heiloër sport. 

Activiteiten 
bij positief 
akkoord 
ALV: 

1. De kandidaat leden van het nieuw op te richten Sportraad Heiloo maken 

kennis met een professionele procesbegeleider (verzorgd door de Adviseur 

Lokale Sport) om te bespreken in hoeverre hij/zij hen passend kan begeleiden 

in de behoefte van deze kandidaat leden en op welke wijze deze exercitie kan 

worden ingericht. 

2. Op termijn zal een meeting worden georganiseerd (initiatief door: Sebastiaan 

Huys) met als doel om in samenspraak met platform Sport Castricum en 

Sportraad Bergen te komen tot een eenduidige samenwerking met de 

gemeente. 

Budget: 
 

De externe procesbegeleider zal worden bekostigd vanuit de mogelijkheden van de 

landelijke sportservice lijn die voor Heiloo zijn vastgesteld. Er is geen aanvullend 

budget vanuit het Sportakkoord nodig. 

Partners: (Kandidaatleden) Sportraad Heiloo, Adviseur Lokale Sport (Roel Boekel), 

Sebastiaan Huys (gemeente), (en in later stadium:) Platform Sport Castricum, 

Sportraad Bergen 
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Subtotaal actiethema 1: 
Versterking en vitalisering van sportaanbieders: Wat kost het? Begroting 2020-2021 

 2020 2021 
1.1 Ondersteuningsprogramma sportaanbieders € 2.800* € 3.600* 

1.2 Vraaggerichte ondersteuning op maat € 0* € 0* 

1.3 Subsidieplatform voor sportaanbieders € 0 € 0 

1.4 Sport & Beweeg PR en Communicatie € 6.460 € 6.980 

1.5 Ondersteuning Sportraad Heiloo € 0* € 0* 

Subtotaal € 9.260 € 10.580 

 

* Vanuit het Nationaal Sportakkoord zijn op lokaal niveau services beschikbaar van o.a. NOC*NSF en	

sportbonden	in	de	vorm	van	vouchers	ter	waarde	van	€	8.200	per	jaar.	Deze	waarde	staat	hier	niet	bij	opgeteld.	

	

 

Kopgroep 
De kopgroep van het actiethema ‘Versterking en vitalisering van sportaanbieders’ bestaat uit:  

Bart Ploeger en Kim Groen (Holland Sport), Ramon Huls (Boscrossers), Ton Verberne (TC Heiloo 

United), Ton Mosheuvel (Sportraad Heiloo). Ook is afgesproken dat per themablok contact wordt 

gezocht met Sebastiaan Huys, om op dat moment aansluiting te krijgen bij zaken/kansen die op dat 

moment vanuit de gemeente relevant zijn.   
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Sport voor specifieke 
doelgroepen 
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2. Sport voor specifieke doelgroepen 
 

Achtergrond 
Heiloo beschikt over een zeer gevarieerd en uiteenlopend sportaanbod. Inwoners hebben ruime 

keuze om voor een geschikte sport te kiezen en om plezier te beleven aan sport en bewegen. Ook 

voor mensen die door mentale of lichamelijke beperking of ouderdom specifieke sport- en 

beweegbehoeften hebben ís er veel aanbod. Zowel publiek als privaat worden er veel activiteiten 

georganiseerd en zijn aanbieders en organisaties ook welwillend om, waar nodig, meer te doen. Het 

maatschappelijke hart van de Heiloo-ers is groot. Maar liefst 32% zet zich in als vrijwilliger, binnen en 

buiten de sport. Landelijk is dit 29%. Er liggen ook nog uitdagingen: want voldoende aanbod is nog 

geen garantie voor voldoende gebruik. Gezonde mensen, die makkelijk meekomen in de 

maatschappij, en sportliefhebbers weten de weg naar sporten en bewegen goed te vinden. De 

uitdaging zit hem vooral in het koppelen van vraag en aanbod voor de specifieke groepen. 

 

Lichamelijk- en verstandelijk beperkten kunnen sporten in Heiloo. Bijna elke club/vereniging is 

rolstoeltoegankelijk en er is ruim aanbod voor verstandelijk beperkten. Maar het aanbod is nog erg 

versnipperd en er is veel winst te behalen in het creëren van overzicht en het opzetten van allianties, 

die allemaal onderdeel zijn van de keten. Want juist voor deze doelgroep is zowel optimaal gebruik als 

maatwerk enorm belangrijk.  

 

Heiloo is ook een gemeente waar veel kinderen wonen en sporten. Gemiddeld is 87,5% van de jeugd 

tot 16 jaar lid van een sportvereniging (t.o.v. 83% regionaal). Na de leeftijd van 16 is er een 

(landelijke) dip waarneembaar: pubers krijgen werk, hebben minder tijd en motivatie om te sporten. 

Hoe kunnen sportaanbieders deze doelgroep toch ‘binnenboord’ houden en blijven enthousiasmeren 

om te sporten en bewegen? 

 

Betekenen de hoge percentages van lidmaatschap dat er verder geen aandacht aan uitbreiding van 

sportaanbod besteed hoeft te worden? Wat alle betrokkenen betreft is het antwoord hierop negatief. 

Het is juist zo dat voor die mensen, die niet (genoeg) sporten, extra aandacht en ondersteuning nodig 

is. Want wat te doen als sporten voor jezelf of je kinderen te duur is? Of als je het spannend vindt die 

eerste stap te zetten? Of misschien weet jij niet eens wat er mogelijk is en waar je moet starten?  

 

Een andere specifieke doelgroep, die aandacht verdient in dit Sportakkoord, vormen de senioren. 

Nederland vergrijst, zo ook Heiloo, waar 27% van de inwoners ouder is dan 65 (landelijk is dit 19%). 

Daarnaast wordt de samenleving steeds individualistischer, waardoor veel mensen en met name 

ouderen zich eenzaam voelen. In Heiloo voelt 46% zich matig tot zeer ernstig eenzaam. Percentages 

die er niet om liegen, maar niet nodig zijn. Mensen met een berg levenservaring om te delen en 

misschien wel potentiële vrijwilligers voor een sportclub. Hoe kunnen we samen dit 

‘eenzaamheidsvirus’ bestrijden en sport en bewegen beter bereikbaar maken voor deze belangrijke 

groep inwoners? 
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Deelplannen 

	

2.1 Jongeren: Sport- en chill plek 
Jongeren in Heiloo hebben behoefte aan een plek in de buitenruimte, waar zij sport kunnen 

beoefenen en elkaar kunnen ontmoeten. Deze behoefte wordt erkend door Jongerenwerk Heiloo, de 

wijkagenten, Buurtsportcoach en Beheerder groen en speelplaatsen van de BUCH-werkorganisatie. 

Daarom hebben deze partijen gezamenlijk een project ontwikkeld, dat moet leiden tot een sport- en 

chillplek speciaal voor deze doelgroep. Jongerenwerk Heiloo gaat als eerste stap op zoek naar 25 

jongeren tussen de 14 en 20 jaar oud uit Heiloo. In een traject van ongeveer 12 bijeenkomsten werken 

deze jongeren aan een plan, ontwerp en uitvoering van een nieuwe sport- en chillplek in Heiloo.  

 

Doel: Het doel van het project is tweeledig. 

• Inspelen op de behoefte onder jongeren voor een nieuwe, vóór en dóór hen 

ingerichte sport- en ontmoetingsplek in de buitenruimte. Door het betrekken 

van 25 jongeren zorgen we ervoor dat de nieuwe plek aansluit bij de behoefte 

van een groot deel van de Heiloër jeugd, waarmee we de sportdeelname onder 

deze groep zullen bevorderen. Daarbij kijken we ook te naar de behoeften van 

andere doelgroepen en sportverenigingen.  

• Jongerenparticipatie; jongeren activeren om zélf initiatief te nemen en de 

handen uit de mouwen te steken. Het traject leert jongeren o.a. wat ervoor 

nodig is om een dergelijk initiatief in het dorp op te zetten, hoe de 

projectontwikkeling voor een dergelijk project eruitziet, op welke manieren je 

financiering kunt werven en hoe je als groep uiteindelijk moet samenwerken 

om tot één plan te komen. 

Budget: Met de goedkeuring van de gemeenteraad op het projectplan is er een grote stap 

gezet richting uitvoering van dit project. We hebben toestemming voor het gebruik 

van de locatie en de gemeente heeft toezegging gedaan over het dragen van 50% 

van de totale kosten van de ontwikkeling van de uiteindelijke plek. Wat er op dit 

moment nog ontbreekt is budget om het traject met betrokkenheid van de jongeren 

te kunnen realiseren. Aan het Sportakkoord wordt daarom een bijdrage van in totaal 

€ 1.000 gevraagd voor out of pocket kosten om het traject met de jongeren te 

kunnen opstarten. 

Partners: Maarten van der Moolen (Jongerenwerk Heiloo), Jacqueline de Kok, Johan de 

Wildt, Dirk Haasnoot (wijkagenten Heiloo), Bart Ploeger en Kim Groen 

(buurtsportcoaches Heiloo) en Richard van der Veer (Beheerder groen en 

speelplaatsen van de BUCH-werkorganisatie). 
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2.2 Jongeren: Urban sports 
Er is in de middelbare schoolleeftijd een duidelijke dip te zien in het aantal sportende jongeren; veel 

jongeren haken af bij de ‘traditionele sporten’ en weten de weg naar andere sporten (die meer bij hun 

belevingswereld aansluiten) niet goed te vinden. Een doelgroep wiens wensen en voorkeuren sterk 

wisselen en steeds minder aansluiten bij de ‘traditionele’ sporten. Ook sportaanbieders die daar met 

aanbod wel goed op inspelen, vinden het moeilijk deze doelgroep te bereiken. 

 

Doel: Het creëren van nieuw beweegaanbod en bekend maken van bestaand 

beweegaanbod voor jongeren. De kick-off hiervan vindt plaats middels een 

sportdag met verschillende kennismakingsclinics, waarna de jongeren zich aan 

kunnen melden voor een lessenreeks en vervolgens door kunnen stromen naar het 

reguliere aanbod. 

Doelgroep: Jongeren (jongens en meiden) in de leeftijd 12-18 

Activiteiten: De kick-off bestaat uit clinics van bestaande sportaanbieders uit de gemeente en 

richten zich niet op competitie, maar op spelplezier, overgoten met een urban 

sausje. Na de kick-off volgen geïnteresseerde jongeren een lessenreeks van de 

sportaanbieder naar keuze. De buurtsportcoaches ondersteunen de 

sportaanbieders bij het opzetten / optimaliseren van (nieuwe) activiteiten en het 

coördineren van het vervolgaanbod. 

Budget: De organisatie van het gehele traject ligt in handen van de buurtsportcoaches. De 

lessenreeksen worden gedragen door de sportaanbieders zelf. Aanvullend is een 

overkoepelend budget van € 700 nodig voor OOP van de kick-off en de promotie. 

Partners: Kim Groen en Bart Ploeger (Buurtsportcoaches Holland Sport: initiatief en 

organisatie), Jongerenwerk (afstemming en promotie), sportaanbieders (oa. Damn 

Fresh, GTH Gymnastics, De Boscrossers, De Foresters, HSV, HZV Het 

Vennewater: uitvoering clinics en verzorging vervolgaanbod), Jeugdfonds Sport en 

Cultuur. 

 

 

2.3 Ouderen: Optimalisatie sportaanbod voor ouderen 
1. Ondersteuning sportaanbieders (en eventueel ook andere organisaties) bij het opzet van nieuw 

aanbod voor ouderen, waar relevent met behulp van een training/cursus uit de landelijke sportlijn, 

zoals Kansen voor 50+ sport (in samenwerking met Adviseur Lokale Sport); 

2. Opzetten nieuw beweeg- en sportaanbod voor ouderen waar gewenst (evt.: voor specifieke 

ouderen); 

3. Kennismaking door de doelgroep met het aanbod tijdens een sportdag met sportaanbod en 

ruimte voor een gezonde levensstijl; 

4. Verzorging / stimulatie vervolgaanbod bij sportaanbieders (reeks kennismakingslessen); 

5. Ondersteuning sportaanbieders bij het betrekken van ouderen bij vrijwilligerstaken voor de 

vereniging, mogelijk met behulp van het project De Derde Helft, van het Ouderenfonds. 
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Doel: Het verhogen van beweging onder ouderen door het creëren van nieuw en 

optimaliseren van bestaand beweegaanbod en het onder de aandacht van de 

doelgroep te brengen. En verenigingen te helpen om deze ouderen beter te 

betrekken binnen de verenigingen via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

Doelgroep: Primair: Ouderen (in de breedste zin van de definitie, per specifieke oudere 

doelgroep kan wel speciaal aanbod beschikbaar zijn).  

Secundair: Sportaanbieders die sportaanbod voor de doelgroep (willen) aanbieden. 

Budget: Voor alle activiteiten uit dit plan is externe financiering geregeld. Er is dus geen 

aanvulling vanuit het Sportakkoord budget nodig. 

Partners: Bert Goedkoop (Ins & Outs, inhoudelijke afstemming), Ouderenfonds (inhoudelijke 

afstemming en financiering), Buurtsportcoach (organisatie en begeleiding), 

Sportaanbieders (sportaanbod), (maatschappelijke) partners (promotie). 

 

 

2.4 Ouderen: Optimalisatie rol vrijwillige (en betaalde) 

tussenpersonen 
Er bestaat veel mooi sport& beweegaanbod voor ouderen in de BUCH-gemeenten, ook voor ouderen 

die niet helemaal meer goed ter been zijn. Het blijkt echter lastig om deze (grote) doelgroep op de 

hoogte te brengen van dit aanbod én ze te enthousiasmeren hieraan deel te nemen, aangezien er 

vaak persoonlijk contact, advies en begeleiding nodig is om drempels die vaak bij deze doelgroep 

leven weg te kunnen nemen.  

Daarom, in aanvulling op de inspanningen die worden gedaan om het sportaanbod voor ouderen te 

optimaliseren en de algemene PR-acties, is op dit moment door de kopgroep de benutting van 3 

soorten tussenpersonen uitgedacht ter optimalisatie van de informatievoorziening: 

1. Straatcontactpersonen St. Trefpunt Heiloo  

2. Vrijwilligers preventief huisbezoek St. Trefpunt Heiloo 

3. Thuishulpen van thuishulporganisaties 

 

Ter uitwerking van punt 3. Thuishulpen van thuishulporganisaties: 

Er bestaat veel mooi sport& beweegaanbod voor ouderen in de BUCH-gemeenten, ook voor ouderen 

die niet helemaal meer goed ter been zijn. Het blijkt echter lastig om deze (grote) doelgroep op de 

hoogte te brengen van dit aanbod én ze te enthousiasmeren hieraan deel te nemen, aangezien er 

vaak persoonlijk contact, advies en begeleiding nodig is om drempels die vaak bij deze doelgroep 

leven weg te kunnen nemen. 
 

Doel: Het 'signaleerkwartiertje' van thuishulpen benutten om de thuishulp zijn/haar 

cliënten te informeren over het (speciaal voor hen ontwikkelde) sport- en 

beweegaanbod in hun gemeente en/of de mogelijkheid tot persoonlijk 

beweegadvies van de buurtsportcoach. 
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Doelgroep: De primaire doelgroep van dit plan vormt de thuishulpen die actief zijn in de BUCH-

gemeente, die via een gezamenlijk moment bij hun werkgever 

geïnformeerd/geïnspireerd moeten gaan worden. Indirect wordt daarmee de 

doelgroep bereikt die gebruik maakt van de thuishulpondersteuning. 
Budget: Er wordt € 250 vanuit het Sportakkoord budget gereserveerd om de activiteiten om 

thuishulpen optimaal in te zetten, te ondersteunen. Voor de overige activiteiten is 

externe financiering geregeld. 
Partners 
thuishulp 
benutting 

St. Trefpunt Heiloo - Marian van Dam (directeur), buurtsportcoaches Castricum, 

Heiloo, Bergen en Uitgeest (Team Sportservice en Holland Sport), Robert 

Houtenbos en Sebastiaan Huys (BUCH-gemeente), thuishulporganisaties.  

 

 

2.5 Aangepast sporten: activiteitenkalender 
BUCH-brede samenwerking 
Momenteel worden er veel verschillende activiteiten door verschillende organisaties georganiseerd. 

Dit aanbod komt zeer versnipperd bij de verschillende doelgroepen terecht. Er is gebrek aan 

overzicht, waardoor niet alle activiteiten en programma’s bekend zijn bij de potentiële deelnemers en 

organisaties niet van elkaar weten wanneer er welke activiteiten georganiseerd worden. 

Door een centrale activiteitenkalender kunnen krachten gebundeld worden; denkend aan het inzetten 

van vrijwilligers, kennis delen, kruisbestuiving en duidelijkheid. Waardoor de aanbieders (Hattrickzorg, 

IOB, sport-Z, verenigingen met groepen voor aangepast sporten) de doelgroep (kinderen / jongeren / 

volwassenen / ouderen met een lichamelijke / psychische / verstandelijke beperking) makkelijker 

elkaar kunnen vinden en ondersteunen. 

 
We verzorgen een digitaal overzicht (kalender) met alle activiteiten die worden georganiseerd voor 

aangepast sporters. Alle maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen, welzijnsorganisaties en 

andere initiatieven kunnen hun activiteiten en projecten toevoegen aan deze kalender, zodat er 1 plek 

ontstaat waar de aangepast sporters, ouders en organisaties informatie kunnen vinden. De kalender 

zal elke maand een update krijgen en verstuurd worden naar alle betrokken organisaties en personen. 

 

Doelgroep: Primair: Mensen met een beperking (verstandelijk, psychisch, lichamelijk) en 

kwetsbare ouderen.  

Secundair: organisaties die (sport- en beweeg-) aanbod voor deze doelgroepen 

organiseren. 

Doel: - Bekendheid geven aan de trainingen en activiteiten en wat er binnen de 

gemeente wat er georganiseerd wordt voor mensen met een beperking, 

aandoening en/of stoornis.   

- Samenwerking bevorderen tussen de verschillende organisaties en 

verenigingen.  

- Activiteiten en programma’s elkaar laten versterken 
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- Vrijwilligers makkelijker maken bij meerdere activiteiten actief te zijn 

Budget: Vanuit het Sportakkoord uitvoeringsbudget wordt een bijdrage gevraagd van € 805 

in 2020 en € 1.208 in 2021. (Ook vanuit Sportakkoord Castricum wordt hiervoor een 

bijdrage geleverd.) 

Partners: Alle organisaties en verenigingen die werkzaam zijn binnen de BUCH-gemeenten, 

die zich inzetten voor deze doelgroepen zullen worden betrokken. Daarvoor gaan 

we alle zorgorganisaties, verenigingen in kaart brengen met alle activiteiten en een 

overzicht maken in de digitale kalender. Zoals: Hattrick Zorg,  IOB, Sport-Z, G-

foundation, GGZ, speciaal onderwijs, St. Trefpunt, Vrijwilligers Informatie Punt 

Heiloo,  Jongerenwerk. Ook vindt afstemming plaats met de sociale teams van de 

gemeenten. 

 

 

2.6 Sport & minima 
Er is een grote groep mensen met een bijstandsuitkering die een kleine kans kennen op terugkeer in 

de maatschappij. Op dit moment nemen deze mensen wekelijks/maandelijks deel aan activiteiten om 

de afstand tussen de sociale- en arbeidsomgeving te verkleinen, maar bewegen is hier geen 

onderdeel van. Meestal is sport en bewegen één van de eerste zaken die wegvallen als iemand in een 

dergelijke situatie terecht komt. We zouden graag een pilot starten met een wekelijks beweeg uur voor 

deze doelgroep, en testen of de gemeente hen deels kan verplichten naar deze sociale activiteiten te 

komen. Met als ambitie een wekelijks beweeguur vast onderdeel te maken van het uitkeringsproces 

en sport vervolgens te benutten deze doelgroep te helpen met andere uitdagingen: sociale contacten, 

het aangaan van verantwoordelijkheden, etc.  

 

Doel: Het uiteindelijke doel is deze mensen te laten doorstromen naar het reguliere 

aanbod (met behulp van gebruikmaking van de participatiewet, waarbij tot 

maximaal 150 euro aan contributie wordt vergoed). Hiervoor zoeken we contact met 

lokale sportaanbieders en bestaande initiatieven, zodat de deelnemers niet alleen 

tijdens het project, maar vooral ook daarna blijven bewegen. 

Doelgroep: Volwassenen die op dit moment een bijstandsuitkering krijgen  

Organisatie van wekelijks een beweeguur in deelgroepen (6-wekelijks traject), 

geleid door een expert voor die doelgroep. Bijvoorbeeld met de volgende 

doelgroepen: 

• volwassenen met overgewicht (25 - 67 jaar) 

• volwassenen met fysieke beperkingen (45 – 67 jaar) 

• alleenstaande moeders 

• verslaafden 

• laagbegaafden 
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Budget: Er wordt een bijdrage aan het Sportakkoord uitvoeringsbudget gevraagd van € 540 

in 2020 en € 1350 in 2021. Op basis van cofinanciering van de deelnemers zelf. 

Partners: Kim Groen (Holland Sport), Alena Pronk (Sociaal team Heiloo), Sport-Z, Hattrick 

Zorg, sportaanbieders Heiloo. 

 

 

 

Subtotaal actiethema 2: 
Sport voor specifieke doelgroepen: Wat kost het? Begroting 2020-2021 

 2020 2021 

2.1 Jongeren: Sport- en chill plek € 1.000 € 0 

2.2 Jongeren: Urban sports € 700 € 700 

2.3 Ouderen: Optimalisatie sportaanbod € 0 € 0 

2.4 Ouderen: Optimalisatie rol vrijwillige 

tussenpersonen 
€ 250 € 250 

2.5 Aangepast sporten: activiteitenkalender € 805 € 1.208 

2.6 Sport en minima € 540 € 1.350 

Subtotaal € 3.295 € 3.508 

 
 

Kopgroepen 
De deelplannen onder dit thema zijn tot stand gekomen vanuit 2 kopgroepen. 

 

• Kopgroep vitale ouderen 

Bart Ploeger (Holland Sport), Marian van Dam (Trefpunt Heiloo), Henk Leijenaar (Sportinstuif 55+), Ab 

vd Berg (TC Heiloo), Hill Wardenburg (Sportraad Heiloo), Robert Houtenbos (BUCH-gemeente). 

 

• Kopgroep aangepast sporten 

Bart Ploeger en Kim Groen (Holland Sport), Hester Zwart (Trias & Sport-Z), Peter Guit (G-Sport 

Foundation), Heinjan Bonnema (Palestra sport), Kevin Kraakman (Hattrick Zorg), Annelies Hellingman 

(Sportraad Heiloo). 
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Beweegvriendelijke 
leefomgeving voor jong en 

oud 
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3. Beweegvriendelijke leefomgeving voor 
jong en oud 

 
Achtergrond 
Veel kinderen in Heiloo sporten wel, maar bewegen te weinig. Kinderen zitten veel overdag tijdens 

schooltijd en thuis hangen ze liever achter de spelcomputer dan dat zij naar buiten gaan om te spelen 

en te ravotten. 28,8% Van de kinderen speelt minder dan 3-5 uur per week buiten. Hieraan willen de 

Sportakkoord betrokkenen iets doen, door een beweegvriendelijke leefomgeving te bevorderen, met 

de nadruk op vriendelijk.  

 

Meer bewegen stimuleren tijdens en na schooltijd vormt een belangrijke pijler van deze ambitie. Bij 

beweging komt er meer zuurstof naar de hersenen, waardoor kinderen (zowel tijdens de activiteit als 

erna) creatiever zijn en zich beter kunnen concentreren. Het lijkt zo simpel, waarom bewegen 

kinderen dan nog steeds te weinig? Veel leerkrachten zijn niet opgeleid om gebruik te maken van 

‘bewegend leren’. Als materialen en inspiratie ontbreken, is de drempel en tijdsinvestering hoog om 

een interactieve rekenles buiten voor te bereiden en te geven.  

Daarnaast wordt een pilot gestart om leerlingen ook naschools meer in beweging te krijgen. Door een 

samenwerking met sportaanbieders kunnen kinderen op een nuttige en gezonde manier de middag 

doorbrengen. Ook is dit voor de sportaanbieders meteen een manier om bij potentieel nieuwe leden 

onder de aandacht te komen.  

 

Veel Heiloërs, gemiddeld 95%, zijn tevreden over hun woning en woonomgeving. Kinderen kunnen 

veilig buiten spelen, het is een bosrijke omgeving en het strand ligt op een steenworp afstand. Toch 

betekent dit niet automatisch een garantie voor veel buiten beweging. Voor sommige mensen is dat 

buitengebied bijvoorbeeld nog steeds moeilijk bereikbaar. Belangrijk is het ook om mensen te 

stimuleren om hun gedragspatronen (en leefstijl) aan te passen, om als het ware hun beweegbehoefte 

(weer) aan te wakkeren en hen op ideeën te brengen. Dat begint door kinderen van jongs af te 

stimuleren om buiten te spelen. Maar in dit Lokale Sportakkoord willen wij ook ouders en kinderen én 

senioren samen in die openbare ruimte naar buiten krijgen.   
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Deelplannen 
3.1 Zwaairoute Heiloo 
Bovenlokale BUCH-brede samenwerking 
In Heiloo, Castricum en Bergen gaan de Welzijnsorganisaties samenwerken om per gemeente een 

‘Zwaairoute’ te realiseren o.b.v. zwaaistenen. Een positieve manier om mensen te inspireren vaker 

‘een ommetje’ te maken en zo te voldoen aan hun dagelijkse aanbevolen hoeveelheid beweging. Een 

Zwaaisteen is een stoeptegel met een vrolijke zwaaihand die mensen uitnodigt om te zwaaien naar 

degene waar de Zwaaisteen in de buurt of in de straat ligt.  

Als je zwaait dan: 

• Ga jij en de ander glimlachen. 

• Geef jij jezelf en de ander een momentje van gezelligheid. 

• Laat jij de ander zien dat je hem ziet staan (of zitten). 

• Geef jij iemand die vaak thuis is toch een beetje het gevoel dat hij nog meetelt in de wereld. 

 

Doel: Realisatie zwaairoute in elk van de drie genoemde gemeenten, met bijbehorende 

PR om veelvuldig gebruik te laten maken van deze route. En daarmee op een 

eenvoudige manier een gevoel van verbinding te laten ontstaan, gezien te worden, 

ertoe te doen. Het brengt verschillende generaties met elkaar in contact, 

basisschoolkinderen, jonge moeders met kleine kinderen, volwassenen, iedereen 

die wandelt en een zwaaisteen ziet liggen, maakt d.m.v. zwaaien contact met 

mensen die minder mobiel zijn of mensen die het fijn vinden dat er naar hen 

omgekeken wordt. 

Budget: • Gehele budget ter realisatie van het plan komt voor rekening van de 

Welzijnsorganisaties in de BUCH  

• Budget dat aan Sportakkoord wordt gevraagd, heeft als doel bovenlokaal in te 

zetten ten behoeve van PR (bij maken van route en bij lancering): €750,-  per 

gemeente 

• Ditzelfde bedrag wordt dus ook aangevraagd in het Sportakkoord Castricum en 

Sportakkoord Bergen, wat gezamenlijk als 1 grote pot geldt voor gezamenlijke 

PR. 

Partners: St. Trefpunt Heiloo, Welzijn Castricum, Welzijn Bergen (initiatief en organisatie), 

buurtsportcoaches Team Sportservice en Holland Sport (ondersteuning in PR), 

gemeentewerken voor stoeptegels, straatcontactpersonen, netwerkpartners, 

ambassadeurs Eenzaamheid, Sociaal team. 

 

Daarnaast worden betrokken bij PR, wiens doelgroep relevant is als loper van de 

route: Onderwijs (basisschoolklassen), consultatiebureaus (jonge gezinnen), 

bestaande wandelgroepen. 
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3.2 Bewegend leren 
Door beweging te integreren in het onderwijs zijn de kinderen meer betrokken en wordt de les met 

veel plezier ervaren, waardoor het geleerde beter onthouden wordt. Op deze manier leren, noemen 

we bewegend leren. Voorbeelden hiervan zijn joggend rekenen, Twister met breuken of een 

spellingestafette.  

 

Doel: Het bewegen wordt tijdens deze activiteiten gebruikt als middel om het doel te 

bereiken: beter leren. Naast het cognitief leren kent het bewegen ook nog andere 

positieve aspecten.  

• Kinderen kunnen zich beter concentreren bij een goede afwisseling van 

beweeg- en leertijd. 

• Kinderen die regelmatig bewegen winnen aan zelfvertrouwen en zijn fitter. 

• Sport en spel zijn goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 

• Het heeft positieve effecten op onder meer de hersenstructuur van kinderen. 

• en op hun executieve functies zoals werkgeheugen en planningsvaardigheden. 

Doelgroep: Direct: basisschooldocenten 

Indirect: Kinderen in het basisonderwijs, vooral de groepen 3 t/m 8. 

Activiteiten: • Minimaal 1 bewegende activiteit gedurende de dag naast het buiten spelen, 

uitgevoerd door de groepsleerkracht (die daarvoor een training volgen). 

• Waarbij zij een goed gevulde kast met materialen krijgen, die gepakt kunnen 

worden om het bewegend leren te ondersteunen. 

Budget: Op basis van cofinanciering door de scholen zelf, wordt aan het Sportakkoord 

uitvoeringsbudget een bijdrage gevraagd van € 2.000 in zowel 2020 als 2021. 

Partners: Bart Ploeger en Kim Groen (Holland Sport), alle basisscholen Heiloo (via Marieke 

Grijpma, directeur OBS Meander). 

 
 

3.3 Brede inzet buitengymtoestel Palestra  
Palestra Sports Heiloo wil een buitensporttoestel (Outdoorzone) realiseren, welke zij gratis 

toegankelijk wil maken voor alle inwoners van Heiloo en omgeving. De Outdoorzone kan een 

‘startplek’ worden voor hardloop/wandelgroepen en worden gebruikt door groepen van 

verzorgingstehuizen en verpleeghuizen. Waarbij bewoners die bijvoorbeeld rolstoel behoevend zijn 

worden meegenomen tijdens een wandeling, met als eindpunt het buitentoestel waar ter afsluiting een 

kop koffie/thee genuttigd kan worden. Dit om sport ook in te zetten als middel tegen eenzaamheid 

onder oudere dorpsgenoten. 
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Doel: Sport/bewegen, gezondheid & sociale interactie stimuleren in de gemeente Heiloo 

Doelgroep: • Jeugd 

• Adolescenten 

• Jongvolwassen 

• Oudere volwassenen 

• Senioren 

• G-Sporters 

• Schoolkinderen 

Budget: De aanschafkosten van € 11.500 en het jaarlijkse onderhoud/afschrijving van de 

Outdoorzone zijn voor rekening van Palestra Sports Heiloo. Het Sportakkoord 

Heiloo stelt een budget van € 250 beschikbaar als startbudget om het sociale 

element van de locatie mede de ondersteunen. 

 

 

3.4 Naschools aanbod 
Organisatie van sportaanbod voor basisschoolleerlingen op verschillende schoolpleinen in Heiloo, dat 

in de winter wordt verplaatst naar gymzalen. (Bij veel animo zal per wijk aanbod worden 

georganiseerd, zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedoen.) Dit sportaanbod wordt geïntegreerd 

in de kalender van de naschoolse activiteiten die de scholen zelf organiseren. Verenigingsporten zoals 

hockey, volleybal, basketbal etc. en ‘minder bekende’ sporten, zoals boksen, capoeira, atletiek. Deze 

sportactiviteiten worden in blokken van 3-5 weken aangeboden. 

 

Doel: Het doel van dit project is drieledig: 

• Meer kinderen te laten bewegen direct na schooltijd. 

• Kinderen op structurele wijze kennis te laten maken met verschillende sporten 

en bij enthousiasme te begeleiden naar een vereniging. 

• Kinderen te inspireren het schoolplein ook op andere momenten te gebruiken 

als sport- en beweegspeeltuin. 

Doelgroep: Basisschoolkinderen uit Heiloo in groep 3 t/m groep 8. 

Budget: Er wordt een bijdrage aan het Sportakkoord gevraagd voor het inhuren van een 

trainer om wekelijks het naschoolse sport uur te kunnen verzorgen (van Holland 

Sport dan wel een reguliere sportaanbieder), obv cofinanciering door de 

deelnemers zelf.  

 

In 2020: € 338; in 2021: € 900 

Partners: Buurtsportcoaches Bart Ploeger en Kim Groen (Holland Sport), alle basisscholen in 

Heiloo, sportverenigingen en commerciële sportaanbieders, Jeugdfonds Sport en 

Cultuur. 
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Game, fit en Match 
St. Trefpunt Heiloo is al enige tijd bezig met het opstarten van het zogenoemde ‘Game, Fit & Match’; 

een hypermoderne sportvoorziening 2.0 waar alle denkbare doelgroepen kunnen bewegen. Van een 

fikse workout voor geoefende sporters, tot voorzichtige bewegingen vanuit een (rol)stoel of vanachter 

een rollator. Daarnaast biedt het unieke ontmoetingsmogelijkheden. Game, Fit & Match Heiloo is 

geschikt voor iedereen, van jong tot heel erg oud. Voor gezonde mensen en voor mensen met al dan 

niet ernstige fysieke beperkingen en of verstandelijke beperkingen. De stuurgroep overlegt in het 

najaar van 2020 op basis van de status van het beschreven projectplan en input vanuit St. Trefpunt 

Sportakkoord budget nodig en beschikbaar is om het project verder te ondersteunen. 

 

 

 

Subtotaal actiethema 3: 
Beweegvriendelijke leefomgeving voor jong en oud: Wat kost het? Begroting 2020-2021 

 2020 2021 

3.1 Zwaairoute Heiloo € 750 € 750 

3.2  Bewegend leren € 2.000 € 2.000 

3.3  Brede inzet buitengymtoestel Palestra € 0 € 250 

3.4 Naschools aanbod € 338  € 900  

Subtotaal € 3.088  € 3.900  

 

 
Kopgroep 
De deelplannen die onder dit thema staan opgenomen in het Sportakkoord zijn niet tot stand gekomen 

vanuit een kopgroep, maar vanuit los van elkaar opererende specifieke samenwerkingen. 
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Sport(accommodatie)beleid 
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Sport(accommodatie)beleid 
Om sportbeoefening in Heiloo blijvend te kunnen aanbieden en stimuleren, is de beschikbaarheid van 

duurzame sportaccommodaties essentieel. Dit zorgt voor aantrekkelijkheid van zowel verenigingen als 

gemeente in het geheel. Het begrip duurzaam wordt hierbij gedefinieerd als: het op lange termijn 

kunnen beschikken over accommodaties waar tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, de 

meest hoge maatschappelijke resultaten worden behouden en waarbij wordt voldaan aan 

maatschappelijk en wettelijke eisen. Zowel per accommodatie bezien als voor het totale 

accommodatie-aanbod. 

 

Gepleit wordt een inventariserend onderzoek naar de huidige accommodaties uit te voeren naar het 

(toekomstige) gebruik en de te verwachten (duurzaamheids) investeringen. Voor de te ontwikkelen 

scenario’s voor de korte- en middellange termijn dient rekening te worden met de volgende 

ontwikkelingen: 

1. Beleidsontwikkeling binnen de gemeente Heiloo, waarbij met name bepaald wordt in welke mate 

de gemeente het financieel mogelijk maakt om (en welke) accommodaties in stand te houden; 

2. De plannen van de sportverenigingen en hun bereidheid om mee te denken aan een eventuele 

optimalisatie van het gebruik door gezamenlijk gebruik van accommodaties en middelen; 

3. De wettelijke eisen op het gebied van energietransitie. Waarbij vooralsnog het uitgangspunt is dat 

iedere accommodatie uiterlijk in 2050 energieneutraal dient te zijn; 

4. De demografische ontwikkeling van de gemeente Heiloo. Deze ontwikkeling levert zowel 

bedreigingen (door de afname van jongere inwoners) als kansen (door de toename van senioren 

inwoners) op.  

5. Maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. vrijwilligersparticipatie 

 

Voorgesteld wordt om op korte termijn het inventariserend onderzoek in nauwe samenspraak met de 

sportverenigingen in gang te zetten en het publieke debat op basis van de onderzoeksresultaten met 

elkaar te voeren. De verwachting is dat op termijn de opbrengsten van een positieve en constructieve 

bijdrage van én gemeente én de sportverenigingen zal leiden tot aanzienlijk minder uitgaven/kosten, 

die zowel leiden tot afname van de inzet van maatschappelijke gelden, als voor het betaalbaar houden 

van contributies voor leden en daarmee ook zal resulteren in meer leden/sportbeoefenaars én 

mogelijk toenemende integratie van diverse geledingen. Voor een nadere onderbouwing wordt 

verwezen naar bijlage 3 waarin het advies van deze kopgroep integraal is weergegeven. 

 

Een bijdrage van de kopgroep duurzame sportaccommodaties: Hans de Visser, Joep Hooischuur en 

Ton Mosheuvel.  
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Vervolg: hoe nu verder? 
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Vervolg: hoe nu verder? 
 

Sportakkoord Heiloo: dynamisch proces, dynamisch document, een brug naar beleid 
Dit Sportakkoord Heiloo is niet in beton gegoten. Het is het startpunt van een veranderingsproces, 

opgesteld vanuit de behoeften van verschillende lokale spelers en gericht op het versterken van (de 

kracht van) sport in Heiloo. Dat veranderingsproces zal de komende tijd steeds duidelijker gestalte 

krijgen. De hoofdlijnen van de drie actiethema’s en haar deelplannen zijn bepaald, maar het is aan de 

kopgroepen om de plannen verder uit te werken, in te vullen en waar nodig bij te stellen. Samen met 

het peloton van mensen en partijen, die een rol gaan spelen in de uitvoering, kijken we wat werkt, 

waar energie zit en ontwikkelen we samen verder. 

 

Daarbij gaan de betrokkenen op zoek naar mogelijkheden om de plannen uit te breiden. In Heiloo 

ontbreekt het niet aan wilskracht en daadkracht. Dat blijkt uit het hoge aantal zelfvoorzienende 

sportaanbieders, de hoge mate van betrokkenheid bij dit Lokale Sportakkoord, en de bereidwillige 

groep mensen die zich mogelijk in de vorm van een Sportraad gaan verenigen. Maar samenwerken 

en toekomstgericht zijn kan pas optimaal als de neuzen dezelfde kanten op staan. Daarom is er grote 

behoefte aan verankering in de vorm van een sportbeleid, waarin de afspraken zijn vastgelegd en de 

koers van sport en bewegen in Heiloo is uitgestippeld voor de komende jaren. Want hoe gaat Heiloo 

om met de demografische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen? Het landelijk 

beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget fungeert hierbij als belangrijke basis en aanjager om een 

multiplier- effect te realiseren.  

 

Organisatiestructuur Sportakkoord Heiloo 
Per actiethema is de kopgroep aan de slag gegaan met het realiseren van plannen om te voldoen aan 

de geïnventariseerde wensen en behoeften. Door de situatie met Corona is dit soms niet ‘kopgroep-

breed’ gedaan, maar in subgroepjes, op basis van eenieders expertise en affiniteit.  

De continuïteit van de uitvoering van het Sportakkoord wordt geborgd bij een zogenaamde 

stuurgroep, die boven alle kopgroepen hangt. Elk deelplan kent een duidelijke actie-eigenaar die 

(samen met de genoemde partners) zorgt voor (begeleiding op) uitvoering van de beschreven 

activiteiten. Indien er zich knelpunten of meevallers voordoen, die effect hebben op de totaalbegroting, 

zal de actie-eigenaar contact opnemen met de stuurgroep, zodat deze kan besluiten op welke wijze 

met de ontstane situatie om te gaan.  

 

De stuurgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit elke kopgroep van de gemeente Heiloo, van de 

Sportraad Heiloo en van Holland Sport. Deze stuurgroep houdt toezicht op de voortgang van de 

uitvoering van de beschreven plannen, is verantwoordelijk voor de budgettaire verdeling en verzorgt in 

najaar 2020 de formele aanvraag voor de uitvoering gelden 2021 bij de rijksoverheid.  
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De stuurgroep bestaat uit: 

• Bart Ploeger en Kim Groen (Holland Sport) 

• Sebastiaan Huys (gemeente Heiloo) 

• Ton Mosheuvel (kandidaat lid Sportraad Heiloo) 

• Ton Verberne (namens kopgroep vitale aanbieders) 

• Marian van Dam (namens kopgroep: vitale ouderen – Trefpunt Heiloo) 

• Hester Zwart (namens kopgroep: specifieke doelgroepen – Sport-Z) 

• Marieke Grijpma (namens domein: onderwijs) 

 

Aanjaagrol Holland Sport 
De buurtsportcoaches van Holland Sport hebben in samenwerking met de gemeente Heiloo een 

werkplan opgesteld waarin hun taken en uren staan vastgelegd. Een groot deel van de activiteiten die 

de Buurtsportcoaches uitvoeren voor het Sportakkoord kunnen binnen deze uren worden ingevuld.  

Daarnaast is met de stuurgroep besloten de buurtsportcoaches 1 uur per week extra in te zetten voor 

het Sportakkoord, voor zitting in alle werkgroepen en de stuurgroep. Hierbij fungeren de 

buurtsportcoaches als aanjager en houden zij een vinger aan de pols bij de lopende initiatieven. Niet 

om te controleren, maar om de activiteiten te ondersteunen en waar mogelijk te versterken en te 

verbinden met andere partners en initiatieven. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Inzet uitvoeringsbudget 
Sportakkoord Heiloo 
 

Totaaloverzicht 

 2020 2021 

1. Versterkingen vitalisering van sportaanbieders   

1.1 Ondersteuningsprogramma sportaanbieders* € 2.800 € 3.600 

1.2 Vraaggerichte ondersteuning op maat* € - € - 

1.3 Subsidieplatform voor sportaanbieders* € - € - 

1.4 Sport & Beweeg PR en Communicatie € 6.460 € 6.980 

1.5 Ondersteuning Sportraad Heiloo € - € - 

Subtotaal € 9.260 € 10.580 

2. Sport voor specifieke doelgroepen   

2.1 Jongeren: Sport- en chill plek € 1.000 € - 

2.2 Jongeren: Urban sports € 700 € 700 

2.3 Ouderen: Optimalisatie sportaanbod € - € - 

2.4 Ouderen: Optimalisatie rol vrijwillige tussenpersonen € - € - 

2.5 Ouderen: benutting signaleerkwartiertje thuishulpen* € 250 € 250 

2.6 Aangepast sporten: activiteitenkalender* € 805 € 1.208 

2.7 Sport en minima € 540 € 1.350 

Subtotaal € 3.295 € 3.508 

3. Beweegvriendelijke leefomgeving voor jong en oud   

3.1 Zwaairoute Heiloo* € 750 € 750 

3.2 Bewegend leren € 2.000 € 2.000 

3.3 Brede inzet buitengymtoestel Palestra € 0 € 250 

3.4 Naschools aanbod € 338  € 900  

Subtotaal € 3.088  € 3.900  

Overig   
Coördinatie Holland Sport € 1.488 € 2.012 

Onvoorzien (buffer) € 2.869 € 0 

TOTAAL  € 20.000  € 20.000  

*Komt mede tot stand middels BUCH-brede, bovenlokale samenwerking 
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Bijlage 2 Samenstelling kopgroepen en 
stuurgroep Sportakkoord– Totaaloverzicht 
 
Kopgroepen 

Naam Organisatie, functie 

1. Versterkingen vitalisering van sportaanbieders 

Bart Ploeger en Kim Groen Holland Sport 

Ramon Huls De Boscrossers 

Ton Verberne TC Heiloo United 

Roel Boekel Adviseur Lokale Sport 

Ton Mosheuvel (kandidaat lid) Sportraad 

2. Sport voor specifieke doelgroepen 

Aangepast sporten  

Kim Groen Holland Sport 

Hester Zwart Trias en Sport-Z 

Kevin Kraakman Hattrick Zorg 

Annelies Hellingman (kandidaat lid) Sportraad 

Heinjan Bonnema Palestra sport 

Peter Guit G-Sport Foundation 

Vitale ouderen 

Bart Ploeger Holland Sport 

Marian van Dam St. Trefpunt Heiloo 
Henk Leijenaar Sportinstuif 55+ 
Ab vd Berg TC Heiloo United 
Hill Wardenburg (kandidaat lid) Sportraad Heiloo 
Robert Houtenbos BUCH-gemeente 
3. Beweegvriendelijke leefomgeving voor jong en oud 

Projectplannen van:  

Marieke Grijpma OBS Meander, namens het basisonderwijs 

Karin van Kersbergen St. Trefpunt Heiloo 

Kim Groen en Bart Ploeger Holland Sport 

4. Duurzame sportaccommodaties 

Hans de Visser  

Joep Hooischuur  

Ton Mosheuvel  
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Stuurgroep 

Naam Organisatie, functie 

Bart Ploeger en Kim Groen Holland Sport - buurtsportcoach 

Sebastiaan Huys Gemeente Heiloo – beleidsadviseur Samenleving 

Ton Mosheuvel Sportraad Heiloo – kandidaat lid 

Ton Verberne TC Heiloo United – namens kopgroep vitale aanbieders 

Marian van Dam St. Trefpunt Heiloo - namens kopgroep: vitale ouderen 

Hester Zwart Trias en Sport-Z - namens kopgroep: aangepast sporten 

Marieke Grijpma OBS Meander – namens domein: onderwijs 
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Bijlage 3 Duurzame sportaccommodaties 
in Heiloo 
 

Aanleiding 
Het blijvend stimuleren van sportbeoefening is alleen goed mogelijk als er sprake is van een goede 

sportinfrastructuur in een gemeente. Naast openbaar toegankelijke voorzieningen, zoals wandel- en 

fietspaden, horen hier ook sportaccommodaties bij waar inwoners in verenigingsverband kunnen 

sporten. In Heiloo is er sprake van een relatief grote verscheidenheid aan sportaccommodaties, 

waardoor er sprake is van een grote pluriformiteit in de sporten die worden beoefend. Voor een aantal 

accommodaties is er zelfs sprake van een regiofunctie, omdat de hier beoefende sporten elders niet 

kunnen worden gedaan. De vraag, waarvoor deze kopgroep gesteld stond, is in hoeverre er sprake is 

van duurzame sportaccommodaties.  

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit verder gaat dan bijvoorbeeld het voor de hand liggende 

aanbrengen van ledverlichting of de ontkoppeling van de gasaansluiting. Bij verduurzaming van het 

grote aanbod van accommodaties in Heiloo zal logischerwijs breder gekeken moeten gaan worden.  

Dat betekent dat primair duidelijk zal moeten worden of de mate van gebruik (nu en in de toekomst) in 

relatie tot de maatschappelijke kosten (zowel de gemeentelijke bijdragen als de contributie van de 

leden) in verhouding is. En, indien dit in onbalans is, of deze accommodatie handhaafbaar is of dat er 

mogelijkheden zijn om een bredere toepassing te vinden. Er van uitgaande dat het belang van een 

actief en betrokken verenigingsleven daarbij meegenomen moet worden: duurzame accommodaties 

voor en door duurzame sportverenigingen dus eigenlijk.  

Samenvattend hebben wij duurzaamheid in dit verband als volgt gedefinieerd: het op de lange termijn 

in stand houden van die accommodaties waar tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, de 

meest hoge maatschappelijke resultaten worden behaald en waarbij kan worden voldaan aan de 

wettelijke eisen. Zowel per accommodatie bezien als voor het totale accommodatie-aanbod. 

 

1. Context en ontwikkelingen 

Om volgens bovenstaande definitie de komende jaren te ‘gaan verduurzamen’ zal eerst in kaart 

gebracht moeten worden in welke mate er nu sprake is van duurzame sportaccommodaties en welke 

toekomstige ontwikkelingen voor de korte- en (middel)lange termijn er spelen. Wij stellen dan ook voor 

om eerst een inventarisatie van de huidige accommodaties uit te voeren, waarbij de volgende 

onderdelen van belang zijn: 

 

a) Welke investeringen en onderhoudskosten voor rekening van de gemeente zijn er op korte en 

middellange termijn nodig voor verduurzaming van accommodaties waar de gemeente 

(gedeeltelijk) eigenaar van is; 
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b) Welke investeringen en onderhoudskosten voor rekening van de diverse verenigingen zijn er op 

korte en middellange termijn nodig voor verduurzaming van accommodaties waar deze 

verenigingen eigenaar van zijn. 

 

Door naar beide kanten te kijken, kan, mede met behulp van onderstaande onderzoeksvragen een 

gemeenschappelijke aanpak kan worden bepaald om accommodaties te verduurzamen, al dan niet 

met gemeentelijke middelen. 

 

Mogelijke onderzoeksvragen: 

● Wat is de lange termijndoelstelling van de gemeente m.b.t. locatiebeleid in lokaal en/of BUCH 

verband, mede i.v.m. uitbreidings-/krimpplannen van gemeente en/of BUCH; 

● Welke investeringen voor welke accommodaties zijn te voorzien/staan gepland op korte en 

middellange termijn voor rekening van de gemeente; 

● In kaart brengen van huidige accommodaties die eigendom zijn van verenigingen met aantal 

leden en de te verwachten/geplande investeringen en onderhoudsuitgaven op korte termijn (zowel 

in velden of banen als opstallen); 

● Gemeentelijke grond of eigen grond; 

● Gemeentelijke opstallen of eigen opstallen; 

● Ontwikkeling van het aantal leden per leeftijdscategorie in de afgelopen 5 jaar; 

● Gemeentelijke subsidie (bv. onderhoudskosten velden) per jaar; 

● In welke mate is de accommodatie voorbereid op klimaatneutraliteit? 

● Gebruiker financieel in staat tot (duurzaamheids)investeringen? 

 

Na deze nulmeting kan de volgende stap worden uitgevoerd: op grond van deze feiten bezien wat dit 

betekent voor de te verwachten ontwikkelingen en plannen. De belangrijkste ontwikkelingen voor de 

korte- en middellange termijn zijn de volgende: 

1. Beleidsontwikkeling binnen de gemeente Heiloo, waarbij met name bepaald wordt in welke mate 

de gemeente het financieel mogelijk maakt om (en welke) accommodaties in stand te houden; 

2. De plannen van de sportverenigingen en hun bereidheid om mee te werken aan een eventuele 

optimalisatie van het gebruik door gezamenlijk gebruik van accommodaties en middelen; 

3. De wettelijke eisen op het gebied van energietransitie. Waarbij vooralsnog het uitgangspunt is dat 

iedere accommodatie uiterlijk in 2050 energieneutraal dient te zijn; 

4. De demografische ontwikkeling van de gemeente Heiloo. Deze ontwikkeling levert zowel 

bedreigingen (door de afname van jongere inwoners) als kansen (door de toename van seniore 

inwoners) op.  

 

Ad 1: beleid gemeente Heiloo 

Om duurzaamheid echt gemeenschappelijk op te kunnen pakken, is het ontwikkelen van sport-

/accommodatiebeleid binnen de gemeente Heiloo (en of BUCH) het startpunt. In dit beleid wordt 

omschreven hoe de onderhoudsuitgaven doelmatiger kunnen worden besteed. Hierbij valt te denken 

aan de vaststelling of, en zo ja in hoeverre er sprake is van bijvoorbeeld een overmaat aan velden en 



Heiloo beweegt! Sportakkoord 2020-2021  40 

er voor een eventuele overmaat geen onderhoud meer gepleegd zal worden. Dit staat natuurlijk in 

nauw verband met de normering van  het aantal velden ten opzichte van het aantal leden.  

(Als voorbeeld: het feit dat Foresters gekozen heeft om al haar wedstrijden op zaterdag af te wikkelen, 

kan beleidsmatig leiden tot een optie om met minder velden voor beide clubs op zaterdag  en zondag  

te gaan spelen.) 

 

Ad 2: Gezamenlijk gebruik 

De specifieke cultuur van een sportclub is bepalend voor het verenigingsgevoel en het daaruit 

voortvloeiend leveren van vrijwillige diensten om het voortbestaan van de club te garanderen. 

Hiermee moet rekening gehouden worden, maar de trend is dat veel clubs moeite hebben om 

vrijwilligers te vinden voor het geven van trainingen, bardiensten of het onderhoud. Het gezamenlijk 

gebruik van accommodatie(s) en/of de vorming van omnisportverenigingen en het breder gaan 

gebruiken van de beschikbare accommodaties (overdag bijvoorbeeld) is daarmee een mogelijke 

oplossing, waarbinnen een “nieuwe cultuur” van verbondenheid bewerkstelligd kan worden.  

 

Ad 3: Energietransitie 

De energietransitie is iets waar ook sportclubs mee zullen worden geconfronteerd voor hun 

accommodatie. De afspraken in het klimaatakkoord zijn gemaakt en het einddoel voor 2050 staat vast. 

De weg ernaar toe en de snelheid van de ontwikkelingen zijn daarentegen nog niet geheel duidelijk, 

maar bij alle te maken keuzes m.b.t. accommodaties zal de energietransitie in ieder geval betrokken 

moeten worden om de doelstellingen voor 2050 te kunnen realiseren. 

(Als voorbeeld: voor met name de buitensportverenigingen geldt hier dat veldverlichting een grote 

klimaat investering vergt, terwijl het eigendom van de verlichting niet in alle gevallen bij de vereniging 

ligt. Dat zou kunnen leiden tot onevenredig te maken investeringen.) 

 

Ad 4: Demografische ontwikkelingen 

De demografische ontwikkelingen van de gemeente Heiloo zullen zijn effecten gaan hebben op de 

mate van sportbeoefening bij de diverse verenigingen. Dit effect zal bij de ene vereniging groter zijn 

dan bij de andere. Om dit te verduidelijken de onderstaande grafiek uit de woonvisie van de gemeente 

Heiloo: 
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Wat uit bovenstaande grafiek (waarin de effecten van de Zandzoom zijn verwerkt) duidelijk blijkt, is de 

afname van het aantal inwoners in de leeftijd van 20 jaar t/m 29 jaar, terwijl er sprake is van een grote 

toename in de leeftijd vanaf 65 jaar. Oftewel, de gemeente vergrijst. De ervaring leert dat het nu zo is, 

dat gezonde verenigingen beschikken over ruimschoots aanwezige jeugd t/m 15-16 jaar. Dat betekent 

dat er voor de komende tijd naar andere accenten gezocht moet worden om verenigingen “gezond” te 

houden. De vergrijzing biedt namelijk ook mogelijkheden, bijvoorbeeld door senioren gebruik te laten 

maken van accommodaties op tijdstippen (bv. overdag) waar nu geen gebruik van accommodaties 

wordt gemaakt, maar ook bijvoorbeeld het meer inzetten van beschikbare ouderen in ondersteuning 

van clubs. 

 

2. Hoe nu verder? 

Verondersteld wordt dat duurzame sportaccommodaties een noodzaak vormen om sportbeoefening 

structureel te stimuleren. Dit is alleen mogelijk als dit gecombineerd wordt met een zo optimaal 

mogelijke besteding van maatschappelijke gelden. Daarom is een onderzoek zoals in dit stuk 

beschreven, van groot belang. Zowel de inwoners, de gemeente Heiloo als de sportclubs in Heiloo 

zullen hier op de lange termijn van profiteren. Immers, een efficiënte inzet van gemeentelijke gelden 

zal uiteindelijk resulteren in een meer optimale en duurzame sportinfrastructuur.  

 

Voorgesteld wordt om op korte termijn het beschreven onderzoek in gang te zetten en het publieke 

debat op basis van de onderzoeksresultaten te voeren. Een goed en gedegen onderzoek zal 

ongetwijfeld het nodige kosten (waarbij overigens ook gedacht kan worden aan het inzetten van 

inwoners van Heiloo en/of studenten die hier expertise in hebben). De verwachting is echter dat de 

opbrengsten van een positieve en constructieve bijdrage van én gemeente én de sportverenigingen 

zal leiden tot aanzienlijk minder uitgaven/kosten in de toekomst, die zowel leiden tot afname van de 

inzet van maatschappelijke gelden, als voor het betaalbaar houden van contributies voor leden en 

daarmee ook meer leden/sportbeoefenaars. 
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Betrokken organisaties 

 

 

 
       

 

 

Sebastiaan Huys Bart Ploeger en  

Kim Groen 

Frans Endel Marian van Dam 

Gemeente Heiloo Holland Sport Sportraad Heiloo St. Trefpunt Heiloo 

    

 

 

 

 

 
 

Maarten van de Moolen Jacqueline Kok Hester Zwart Marieke Grijpma 

Jongerenwerk Heiloo Politie Heiloo Sport-Z OBS Meander 

    

 

 

 

 

 

 
   

Hester Zwart Ramon Huls Peter Guit Peter Schoonhoven 

AV Trias De Boscrossers G-sport foundation HSV 

    

 

 

 

 

 

 
Heinjan Bonnema Kevin Kraakman Henk Leijenaar Ab van de Berg en  

Ton Verberne 

Palestra Sports Hattrick Zorg Sportinstuif 55+ Heiloo TC Heiloo United 

    

 

   

Peter van Balen    

Vennewater Badminton    

 



Heiloo beweegt! Sportakkoord 2020-2021  43 

 

Colofon	

	

	

Projectleiding	en	redactie	 	 Emma	Poelman	(DSP-groep),	sportformateur		

	 	 	 	 Rianne	Schenk	(Pure	Lemons),	sportformateur	

	

Grafisch	ontwerp	en	Vormgeving	 DSP-Groep	

	

Meer	weten	of	vragen	over	dit	Sportakkoord	

Bart	Ploeger	en	Kim	Groen,	buurtsportcoaches	Holland	Sport	B.Ploeger@alkmaarsport.nl		

	 	 	 	 	 	 	 Groen@alkmaarsport.nl	

Roel	Boekel	(NOC*NSF),	Adviseur	Lokale	Sport	 	 R.Boekel@icloud.com	

Sebastiaan	Huys,	beleidsadviseur	samenleven	de	BUCH	 Sebastiaanhuys@debuch.nl	

	 	 	 	 		

Met	dank	aan	iedereen	die	een	bijdrage	heeft	geleverd	aan	de	totstandkoming	van	dit	Sportakkoord	Heiloo	

	


