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Voorbeschouwing

• Rond de 45 enthousiaste spelers aanwezig.

• Vertegenwoordiging vanuit: sportaanbieders, 

maatschappelijke organisaties, onderwijs en gemeente.

• Te gast bij de Leeuwarder Zwaluwen te Leeuwarden

• Aan de slag in 4 werkgroepen; 

• Gezond Opgroeien

• Inclusief sporten en bewegen

• Vitale sport- en beweegaanbieders

• Bewegen in de openbare ruimte

• Doel van de avond; concrete afspraken maken voor het 

vervolg!



De wedstrijd

• Gekozen acties 

presenteren



De wedstrijd

• Acties prioriteren

• Per actie concrete vervolgafspraken maken



Gezond opgroeien

Prioritering:

• Samenwerking versterken

• Stimuleren vakleerkrachten

• Ontwikkelen naschools aanbod oor jongste jeugd en jongeren

• Stimuleren van grondvormen van bewegen bij peuters/kleuters

• Meerdere werkgroepen geformeerd

• Werkgroepen komen na 19 maart weer bij elkaar

• Komende periode aan de slag met plannen maken per actie

• Vervolgens weer gezamenlijk om de tafel om de verschillende plannen te 
bespreken



Inclusief sporten en bewegen

• Werkgroep komt voor 19 maart nog een keer bij elkaar

• Dit omdat niet alle spelers aanwezig waren

• Tijdens dit overleg acties prioriteren en vervolgafspraken maken



Vitale sport en beweegaanbieders

Prioritering:

• Organiseren cursussen, workshops en trajectbegeleiding

• Ontwikkelen samenwerkingsverbanden

• Multifunctioneel inzetbaarheid sportparken stimuleren

• Werkgroep gaat aan de slag met de planvorming rondom multifunctionele 
inzetbaarheid sportparken

• BV Sport pakt het thema “vrijwilligers” op en het organiseren van cursussen, 
workshops en trajectbegeleiding. Dit in samenwerking met de Adviseur Lokale 
Sport



Bewegen in de openbare ruimte

• Alle acties worden door de werkgroep gezamenlijk opgepakt

• De werkgroep bestaat uit: Korfbalvereniging Leeuwarden, Kaatsvereniging 
Sonnenborgh, Gymnastiekvereniging OBQ, Zuiderlooproute, Stafarts/adviseur 
gezondheidsbeleid, 3x3 basketbal, roeivereniging Epsilon, dorpsbelang Leons en 
BV Sport

• Daarnaast worden er nog aantal partijen actief benaderd om ook aan te sluiten bij 
de werkgroep

• 27 februari is de eerste vervolgbijeenkomst

• Angela Drost is kartrekker en Hans de Vries schrijft de plannen



- Pitch van iedere werkgroep

- Ben je speler of supporter van het 
akkoord?

- Officiële ondertekening op 19 maart 
(16:30-18:00 uur) Cambuurstadion

- Presentatie Lokaal 
Sportakkoord en kopgroep

- Officiële ondertekening door de 
spelers en supporters

- Verzoek aan iedereen om logo voor 
14 maart a.s. naar de gemeente te 
versturen.

5. Nabespreking 


