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PROLOOG

Inwoners in beweging. Verenigingen in beweging. Instellingen in beweging. 

Ondernemers in beweging. Heel Barneveld in beweging!

Dat is wat ik lees in het sportakkoord. Veel deelnemers hebben wij tijdens de 

sessies kunnen begroeten. Zij hebben actief de handschoen opgepakt. Het 

resultaat ligt nu voor u, een springplank om met elkaar aan de slag te gaan.  

U leest het goed, een springplank. Want wij starten vanuit een kerngroep van 

ambassadeurs die aan de slag gaan om samen met de intitiatiefnemers van 

de ideeën toe te werken naar mooie resultaten. Het staat vrij om mee te 

denken, mee te doen, om een mooi netwerk van sporten en bewegen de 

komende tijd uit te rollen en veel partijen te betrekken. En er is ruimte om een 

eigen akkoord te spelen, als het met elkaar tot een harmonieus geheel leidt. 

Als wethouder Sport wil ik iedereen bedanken die zijn bijdrage heeft gegeven 

aan de totstandkoming van dit sportakkoord. In de eerste plaats alle bezoekers 

van het sportcafé en de vervolgsessies. Deze bijeenkomsten stonden onder 

inspirerende leiding van onze sportformateur Nanette Hagedoorn. Zij was in 

staat om vanuit veel verschillende invalshoeken dit sportakkoord te smeden. 

De kerngroep pakt het estafettestokje nu over. Ik ben heel erg blij met hun 

inzet en wens alle betrokkenen veel succes bij de uitvoering. We gaan het 

meemaken, Barneveld in beweging!

Hartelijke groet,

Didi Dorrestijn-Taal
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AFTRAP SPORT- EN BEWEEGAKKOORD BARNEVELD 

Meer mensen een leven lang laten genieten van bewegen en 
sport in Barneveld! 

Dát is het hoofddoel van het Sport- en Beweegakkoord in Barneveld. Een 

akkoord dat bestaat uit plannen van en voor inwoners van alle kernen binnen 

de gemeente Barneveld. Met deze ideeën denken de ondertekenaars van dit 

akkoord hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. 

Er is grote betrokkenheid bij sport en bewegen in de gemeente Barneveld. 

Dat bleek tijdens de goed bezochte sessies op 2 december, 13 januari en  

10 februari, waar mensen - vanuit persoonlijke of professionele betrokkenheid 

- bereid waren om hun ideeën te delen en deze samen verder te verkennen. 

Dit akkoord is de uitkomst van alle inbreng voor, tijdens en na deze sessies.

De ideeën in dit plan zijn groot en klein door elkaar, soms met al enthousiaste 

partijen erbij genoemd die staan te popelen om te beginnen en soms met een 

verwijzing naar een partij die dit zou mogen oppakken. Let wel, alleen de 

ideeën waar mensen samen mee aan de slag gaan, komen tot uitvoering.  

Een kerngroep met ambassadeurs zal samen met de gemeente en Be Active 

het proces begeleiden om van ideeën te komen tot concrete uitvoering. 

Dit is een levend akkoord, dus als iemand op een later tijdstip wil aanhaken, 

voel je altijd welkom. De plannen in dit akkoord zijn de eerste aanzet om van 

start te gaan. In 2021 zal de tussenstand worden opgemaakt. Misschien  

blijken sommige ideeën niet haalbaar of betaalbaar, misschien is er ruimte 

voor meer ideeën. 

De bedoeling is in ieder geval om samen zoveel mogelijk ideeën waar te 

maken, zodat nog veel meer mensen in Barneveld en alle kernen genieten  

van bewegen en sport. 
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Als de opkomst, de positieve energie en de constructieve sfeer tijdens de  

bijeenkomsten voor het Sport- en Beweegakkoord tekenend zijn voor het  

vervolg, dan kan het niet anders of Barneveld staat aan de vooravond van 

mooie sportieve ontwikkelingen, sterke en slagvaardige samenwerking en 

nieuwe initiatieven! 
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AAN DE SLAG 

Een werkgroep vanuit Be Active en de gemeente is samen met een onafhankelijk 

sportformateur in november 2019 aan de slag gegaan om alle partijen in  

Barneveld bij het vormgeven van dit Sport- en Beweegakkoord te betrekken. 

De eerste informatieve sessie was een sportcafé op 2 december 2019. 

Sportcafé
Ruim twintig sportaanbieders hebben die avond de thema’s uit het Nationaal 

Sportakkoord verkend. Zoveel sportaanbieders en even zoveel smaken en 

meningen kwamen voor het voetlicht. Over het algemeen gold dat de aanwe-

zigen alle onderwerpen uit het Nationaal Sportakkoord belangrijk vinden, maar 

niet iedere sportvereniging ziet daarin voor zichzelf een rol weggelegd. Over 

het stimuleren van sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen, klonk 

bijvoorbeeld de reactie: ‘Dat is niet de prioriteit van verenigingen’, en: ‘Als het 

zich aandient doe je er wat mee.’ Een ander geluid: “Wij merken dat mensen 

na uitval moeilijk kunnen re-integreren. Daarom is het belangrijk daar oog voor 

te hebben. Vooral ouderen.’ 

Het stimuleren dat kinderen meer en veelzijdig bewegen vindt ook iedereen 

belangrijk. Maar niet elke vereniging kan er actief mee aan de slag. ‘Kinderen 

zijn niet echt geïnteresseerd in onze sport’, zegt de aanwezige van de jeu de 

boules vereniging. 

Als het gaat om de maatschappelijke rol van sportverenigingen, is het goed  

te benadrukken dat veel verenigingen al de handen vol hebben om de eigen 

club financieel gezond te houden, vrijwilligers te vinden en te behouden  

of nieuwe groepen zoals ouderen of jongeren te interesseren voor een  

lidmaatschap. 
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Duidelijk is dat sportverenigingen in de gemeente Barneveld het belang zien 

van de maatschappelijke waarde van sport, maar in eerste instantie volop 

bezig zijn hun eigen vereniging of organisatie op orde te houden of te brengen. 

De vitaliteit van de sport- en beweegaanbieder is daarom een belangrijk 

thema in dit akkoord. Voor het werken aan maatschappelijke waarde van 

sport is samenwerking met maatschappelijke organisaties en het samen  

zoeken naar win-win kansen het uitgangspunt. 

Het onderwerp positieve sportcultuur uit het Nationaal Sportakkoord vinden 

de sportaanbieders wel relevant, maar er was weinig animo om hier op in te 

zetten. De Wielervereniging hield een warm pleidooi om onderling in een  

vereniging wel omgangsregels af te spreken en elkaar bij overtreding hierop 

aan te spreken. 

Zo zijn we eind 2019 gekomen tot vier thema’s in dit Sport- en Beweeg-

akkoord:    

1. Vitale sport- en beweegaanbieders 

2. Sport en bewegen voor kwetsbare groepen 

3. Jeugd vaardig in beweging 

4. Sport en bewegen in de openbare ruimte 

Daarnaast ontstonden er allerlei ideeën over meer samenwerking, het  

organiseren van netwerkbijeenkomsten en het delen van kennis. Deze ideeën 

zijn gebundeld in het hoofdstuk Communicatie. 

Sessie 13 januari 2020
Op 13 januari was de eerste brede bijeenkomst in het gemeentehuis met ruim 

40 deelnemers waarbij naast sportaanbieders ook partijen uit zorg, welzijn, 

kinderopvang, politiek, gemeente, onderwijs en een aantal zelfstandig onder-

nemers hebben meegedacht over invulling van dit akkoord. 
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Op de eerste avond hebben deelnemers enthousiast hun ideeën naar voren 

gebracht en verkend of deze ideeën passen in het akkoord. Ook is besproken 

wie zich eigenaar voelt van het idee of wil meehelpen bij de uitvoering. De 

avond leverde ruim 20 gezamenlijke, waardevolle ideeën op. 

Verdiepingssessie 10 februari 
Op de verdiepingssessie bij LTC Barneveld zijn nog een paar ideeën toe ge-

voegd aan de opbrengst van 13 januari. Vervolgens hebben de aanwezigen 

de ideeën beoordeeld op kosten versus impact en zijn er adviezen voor 

uitvoering meegegeven. Tenslotte konden aanwezigen weer aangeven welk 

idee zij willen helpen waarmaken. 

Prioriteit bij ideeën met een eigenaar
Ideeën waar mensen samen aan willen werken om het tot stand te brengen 

krijgen voorrang boven ideeën waar zich geen initiatiefnemer heeft gemeld. 

Het is altijd mogelijk om als inwoner of als organisatie een idee te adopteren 

of je aan te sluiten bij een idee waar al mensen aan werken.

Verwezenlijking 
De handtekeningen onder dit akkoord zijn de eerste stap om de beloftes waar 

te maken. Wie zijn handtekening heeft gezet, zegt hiermee actief en naar 

vermogen bij te dragen aan het verwezenlijken van de ambities. De één doet 

dat met de uitvoering van een activiteit, de ander door mee te denken in het 

proces. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, 

beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen, zijn 

welkom. En laten we vooral bij alles voorop stellen: hoe maken we het samen 

mogelijk? Creatief denken vanuit kansen en mogelijkheden en samenwerken 

met (nieuwe!) partners zijn misschien wel de belangrijkste sleutels voor 

succes. 
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Rol gemeente 
Dit akkoord is van en voor de inwoners van Barneveld. Samen zijn de onder-

tekenaars eigenaar van de plannen en - straks - van de resultaten. De 

gemeente is daarbij één van de deelnemende partijen. De gemeente levert 

een belangrijke bijdrage door het scheppen van randvoorwaarden om die 

keuzes makkelijker te maken. Goede sport- en beweegvoorzieningen en een 

beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte bevorderen dat mensen 

lekker kunnen bewegen, zelfvertrouwen ontwikkelen en sociale contacten 

opdoen. Het wegnemen van financiële drempels voor mensen om te sporten 

en bewegen helpt mensen de sportieve keuze te maken. 

Rol Be Active 
Ook de combinatiefunctionarissen vanuit Be Active vervullen een belangrijke 

rol bij sport- en beweegstimulering in de gemeente. Het team van Be Active is 

volop in ontwikkeling. Na jaren van pionieren vraagt de positie van Be Active 

om meer richting en duidelijkheid. De rol van de combinatiefunctionarissen 

verschuift de komende jaren van uitvoering van beweegprogramma’s naar 

een meer faciliterende en coördinerende rol. De combinatiefunctionaris 

‘nieuwe stijl’ is meer gericht op kennis delen, heeft een signalerings- en door-

verwijsfunctie en brengt samenwerking tot stand. 

Toekomstvisie 
De bedoeling is dat in Barneveld met de uitvoering van de plannen uit dit 

akkoord een beweging op gang komt waarin maatschappelijke organisaties, 

sportaanbieders, onderwijs en bedrijfsleven zich samen inzetten dat meer 

inwoners gaan sporten en bewegen. De kerngroep - met ambassadeurs uit 

sport, welzijn en gezondheid - speelt daarin een stimulerende factor. Dit 

nieuwe maatschappelijke gremium kan uitgroeien tot een belangrijke sparring-

partner voor sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, gemeente en 

Be Active als het gaat om nieuwe kansen en initiatieven om Barneveld nog 

sportiever te maken. 
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BARNEVELD IN BEELD 

De gemeente Barneveld ligt voor een groot deel in het centrale deel van de 

Gelderse Vallei. In het oosten en het noordoosten liggen de zandgronden  

van de Veluwe met bossen, heidevelden en in de buurt van Kootwijk het 

Kootwijkerzand. De gemeente wordt van oost naar west doorsneden door  

de Barneveldse Beek. 

In Barneveld wonen ruim 57.000 mensen, verdeeld over 10 dorpen waarvan 

Barneveld verreweg de grootste kern is. 

Kern
Bron: Wikipedia (2019)

Aantal inwoners 
(2019)

Barneveld 34.300 

Voorthuizen 10.475 

Kootwijkerbroek 5.595 

Garderen 2.115

Stroe 1.585 

Terschuur 1.495

Zwartebroek 1.390 

De Glind 600 

Kootwijk 265 

Achterveld 140 

Sport en bewegen in Barneveld 
Het aantal mensen dat wekelijks sport in Barneveld is 50 procent (t.o.v. 51,3 

procent landelijk). 22 procent van de inwoners is lid van een sportvereniging, 

landelijk ligt dit percentage op 25,3. Landelijk voldoet 51,7 procent van de 

Nederlanders aan de beweegrichtlijn, Barneveld scoort daar iets onder met 

50 procent (bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 

GGD’en, CBS en RIVM). 

Bron: waarstaatjegemeente.nl
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Sport- en beweegaanbod
De gemeente Barneveld telt ruim 80 sportverenigingen en 12 ondernemende 

sportaanbieders. Daarnaast vinden tal van initiatieven plaats in de openbare 

ruimte, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd aanbod. 

Het sport- en beweegaanbod vanuit de gemeente verloopt met name via Be 

Active. Een groot sportief evenement dat aardig is om te noemen is het 

Combi8 kamp waaraan jaarlijks zo’n 800 kinderen deelnemen. Daarnaast 

wordt wekelijks in het voorjaar en de zomer de sport- en spelbus ingezet door 

Be Active en vinden in het najaar en in de winter verschillende sportinstuiven 

plaats. 

Accommodaties 
Met het aantal publieke sportaccommodaties (21,8 per 10.000 inwoners) zit 

Barneveld boven het landelijk gemiddelde (21,1 per 10.000 inwoners). De 13 

sporthallen (binnenkort 15) worden sinds 2015 beheerd door Optisport. De 

zaalbezetting is en blijft hoog in Barneveld, terwijl in andere gemeenten een 

daling trend zichtbaar is. Overdag tussen tien en vier uur zou de bezetting 

overigens beter kunnen. De buitensportaccommodaties zijn vaak omheind 

met een hek en staan nog weinig in verbinding met de openbare ruimte en 

het groen in de omgeving. 

Trends en ontwikkelingen
Barneveld herkent de landelijke trends van vergrijzing, individualisering,  

digitalisering en flexibilisering. Mensen willen zich minder vaak of minder lang 

binden aan één sport of vereniging. Dat vraagt om een flexibel antwoord van 

sportaanbieders. Een interessant initiatief in Barneveld dat hier op inspeelt is 

sportclub Barneveld waarbij leden een flexibel lidmaatschap afsluiten en 

verschillende sporten beoefenen. 
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Er wordt steeds meer gesport in de openbare ruimte, waardoor meer vraag 

is naar het sportief inrichten van de buitenruimte. Individualisering zorgt 

ervoor dat mensen willen sporten op momenten dat het hen uitkomt en 

sportverenigingen kunnen daar meer op inspelen met een flexibel en 

gevarieerd sport- en beweegaanbod. 

Sportverenigingen merken dat vrijwilligers zich minder binden aan één club, 

en vaker kiezen voor kortlopende klussen. Sportverenigingen concurreren 

bovendien met de toenemende vraag naar vrijwilligers op andere terreinen 

zoals mantelzorg en buurtparticipatie. 

Deze uitdagingen worden in Barneveld gezien, maar de antwoorden zijn niet 

pasklaar. Er is wel duidelijk een behoefte om meer onderling samen te 

werken en gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise. Niet alleen 

tussen sportverenigingen onderling maar ook samen met maatschappelijke 

organisaties. 
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1. Vitale sport- en beweegaanbieders 

UITWERKING PER THEMA 

1. Vitale sport- en beweegaanbieders 

De bedoeling is dat verenigingen en andere aanbieders hun waardevolle taak 

kunnen blijven vervullen om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten 

sporten en bewegen. 

Voor sportaanbieders is het een flinke uitdaging om in te spelen op ontwikke-

lingen als vergrijzing, individualisering en digitalisering. 

De vitaliteit van sportaanbieders was onderwerp van gesprek tijdens het 

sportcafé (december 2019). Daar werd opgemerkt dat verenigingen die 

gebruik maken van openbare ruimte minder kostenposten hebben. Minder 

vitale verenigingen hebben last van ontoereikende sportaccommodaties. 

Benadrukt werd dat een eigen accommodatie essentieel is om een clubge-

voel te creëren. Naast de financiële gezondheid en een goede accommodatie 

zijn andere punten  

die de vitaliteit bepalen: 

- Organisatiestructuur en voldoende technisch en bestuurlijk kader 

- Sportaanbod passend bij de behoefte van de leden 

- Voldoende betrokken leden en vrijwilligers 

- Maatschappelijke rol en samenwerking 

In de gesprekken kwam naar voren dat er op veel verenigingen een positieve 

sfeer is, de relatie met de gemeente goed is en de beschikbaarheid van fondsen 

op prijs wordt gesteld. Als uitdagingen werden genoemd de de (financiële) 

toekomst, het behouden/aantrekken van vrijwilligers, het vinden van (jeugd)

leden, verbouwing van het clubgebouw, combi-lidmaatschappen, toelaten 

van mensen met een beperking in de vereniging, afstand naar de vereniging, 

multifunctioneel gebruik van zwembad en Veluwehalen de informatievoor-

ziening over vraag en aanbod van sport- en beweegmogelijkheden. 
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1. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Vitaliteit in de kernen 
In de kleine kernen kan sport en bewegen een bijdrage leveren aan behoud 

van de leefbaarheid en de vitaliteit van de inwoners. 

Zo is vanuit een bewonersinitiatief is ca. 1,5 jaar geleden in Garderen een 

tennisgroep opgericht, waarbij nu aansluiting is gevonden bij de reeds 40 jaar 

bestaande Garderense Sport Vereniging (GSV). Deze vereniging bood in 

eerste instantie gym voor de kinderen en volleybal voor volwassenen, nu 

wordt het een bredere vereniging voor meerdere sportgroepen. Bedoeling is 

dat het nieuwe sport- en ontmoetingscentrum ‘De Wardborg’ een centrale 

plek wordt voor allerlei sport- en beweegactiviteiten. Waarbij partijen samen-

werken, krachten en expertise bundelen en samen de leefbaarheid in 

Garderen behouden en versterken. 

Ondersteuning vanuit gemeente 
In de sessie op 13 januari klonken kritische geluiden over de keuzes en inzet 

van Be Active. Zo zouden de buurtsportcoaches teveel aanbodgericht en te 

weinig vraaggericht werken. Een veelgehoorde wens is een betere verbinding 

tussen de buurtsportcoaches en sportverenigingen. Ook is er behoefte aan 

sterker ondersteuningsaanbod vanuit de gemeente voor sportverenigingen.

De kritische geluiden worden door de gemeente (h)erkend en momenteel 

wordt gewerkt aan een herpositionering van Be Active. De uitkomsten van dit 

Sport- en Beweegakkoord en de daarbij passende inzet van de buurtsport-

coaches, zijn onderdeel van de vernieuwingsplannen bij Be Active. De buurt-

sportcoaches gaan meer samenwerken met maatschappelijke organisaties 

zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Jongerensociëteit Barneveld en 

Welzijn Barneveld. Er komt meer samenhang in de programma’s en Be Active 

gaat zich meer richten op faciliteren en ondersteunen in plaats van het 

uitvoeren van beweegprogramma’s. 
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1. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Wat gebeurt er al in Barneveld? 

Wat gebeurt er al? Toelichting 

Verenigingsondersteuning 
vanuit Be Active

Aanbod- en vraaggericht advies op basis van wens / behoefte verenigingen,  
en op basis van landelijke en lokale ontwikkelingen en trends. 

Vrijwilligers kader Advies over het werven van vrijwilligers, de ondersteuning en het behoud van 
vrijwilligers.

Ledenbehoud/werving Meedenken en het ontwikkelen van ideeën op basis van doelgroepen en 
afhankelijk van leeftijdsfase. 

Sportpas Kennismakingsaanbod en acties per vereniging

Behoefte onderzoek  
atletiekbaan/vereniging

Vanuit een commissie wordt dit onderzocht

Verbinden scholen Sportaanbieders verbinden , in contact brengen met scholen om zo leerlingen 
meer in aanraking te laten komen met diverse sporten en het verenigingsleven.

Wat voegen we toe? 
Onderstaande ideeën zijn in de sessies voor dit akkoord naar voren gekomen, 

besproken en er hebben zich mensen gemeld die er mee aan de slag willen. 

Als de uitvoering start worden zij uitgenodigd om bij hun idee partijen te 

betrekken die nodig zijn voor het succes en samen een werkgroep te vormen 

die een concreet uitvoeringsplan maakt. Dan wordt ook de haalbaarheid en 

betaalbaarheid duidelijk. 
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1. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Idee Wie gaan er mee aan 
de slag?

Procesbegeleiding om de Garderense sportvereniging nieuw leven in te 
blazen en te verbreden 
Een procesbegeleider vanuit NOC*NSF ondersteunt een werkgroep, bestaande 
uit vrijwilligers vanuit enkele Garderense verenigingen, in de ontwikkeling naar 
een sportplatform. Het gezamenlijk doel is ontwikkeling van een breed aanbod van 
sport- en beweegactiviteiten voor veel verschillende groepen uit het dorp. 
Kortom; een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen in Garderen.

Olaf Haanschoten  
(Garderense 
Sportvereniging)

Nieuwe vereniging met flexibel sportaanbod in Barneveld
Een groep enthousiaste sportliefhebbers is bezig een nieuwe vereniging op te 
zetten. Daarvan kun je lid worden en daar vervolgens deelnemen aan ‘alle’ (of in 
elk geval véél verschillende) sporten. Niet alleen sporten die nu nog worden 
aangeboden in Barneveld (zoals atletiek, lacrosse, honkbal), maar ook voetbal of 
hockey. Ze willen ook competities organiseren. Maar het belangrijkste is: leden 
kiezen zelf welke sport ze doen, hoe vaak ze komen, of ze wel / geen competitie 
willen spelen. En de club biedt géén alcohol of vette hap. Dit initiatief is een 
reactie op de ‘traditionele en ouderwetse vereniging die niet flexibel is’. Idee is 
wel dat Sportclub Barneveld samenwerkt met bestaande verenigingen, 
bijvoorbeeld om de accommodatie te kunnen gebruiken. Of om verenigingsleden 
te accommoderen die ook buiten de vaste trainingsavonden nog ergens willen 
hockeyen.

Ilmahim Celeb  
(Sportclub Barneveld i.o.)
Mark Heimgartner  
(Sportclub Barneveld i.o) 

Uitbreiding Sportpas 
Momenteel bestaat er een overzicht van sportverenigingen die proeflessen 
aanbieden.Idee is een volwaardige sportkaart te ontwikkelen waarmee je bij alle 
verenigingen het hele jaar door kunt sporten. Verenigingen zouden eventueel 
speciale tijdstippen / aanbod kunnen opstellen voor sportkaarthouders. Iets dat 
speciale groepen (studenten, kinderen, ouderen, nieuwe inwoners, …) of juist 
iedereen zou moeten krijgen.

Philip Maat (Be Active) 

gemeente Barneveld 

Multifunctioneel gebruik Boulodrome 
Jeu de boulevereniging Petanque Barneveld is geruime tijd in overleg met de 
gemeente over de realisatie van een overdekte speelhal (boulodrome). Hierbij 
wordt de vereniging ondersteund door een procesbegeleider vanuit NOC*NSF. 
Vooral voor het sportaanbod voor senioren is realisatie van een boulodrome van 
essentieel belang. De mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik worden 
onderzocht.

Henk van Nieuwamerongen, 
Peter van Wermeskerken 
en Jan Los  
(Petanque Barneveld)

Sport meer en beter inzetten als medicijn, zowel mentaal als fysiek. Mieke Lijbers 
(Leefstijlcoach)



Sport- en 
Beweegakkoord
Barneveld

17

1. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Onderstaande ideeën hebben (nog) geen uitvoerder(s). Dat betekent dat de 

ideeën (vooralsnog) niet worden omgezet in actie. Mensen en organisaties die 

zich voor een van deze ideeën willen inzetten, zijn van harte uitgenodigd zich 

te melden bij Philip Maat: p.maat@barneveld.nl 

Kleine verenigingen bundelen krachten om gevarieerd sportaanbod te bieden.

Sterker ondersteuningsaanbod vanuit gemeente voor sportverenigingen.

Intensivering van de onderlinge samenwerking tussen sportaanbieders. Vooral op 
het gebied van kennis delen en accommodatie bezetting. 

Betaalbare sport voor iedereen.
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2. Sport en bewegen voor kwetsbare groepen 

2. Sport en bewegen voor kwetsbare groepen

Iedereen in Barneveld zou een leven lang plezier aan sporten mogen beleven. 

Ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, achtergrond (denk 

ook aan statushouders), seksuele geaardheid, sociale positie of financiële 

situatie. 

Door sport en bewegen kunnen mensen hun zelfvertrouwen ontwikkelen of 

hervinden, hun talenten ontdekken en zichzelf op allerlei vlakken ontwikkelen. 

Het bevordert sociale binding en contacten en vergroot het welbevinden. 

Wat gebeurt er al in Barneveld? 

Wat gebeurt er al? Toelichting Voor wie 

Inzet vanuit 
maatschappelijk 
sportfonds 

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor een 
activiteit met een maatschappelijk doel.

Alle inwoners  
(sport als middel)

Uniek Sporten Platform voor iedereen met een beperking die opzoek is 
naar een sport binnen zijn of haar gemeente.

Mensen met een 
handicap 

Stichting G-sport 
Barneveld 

Stichting met 5 sportverenigingen die zich inzetten voor 
G-sport. Verder een eigen website met informatie.

Mensen met een 
handicap

Kidsfit & Berefit Multidisciplinair programma voor kinderen met obesitas. 
Gebaseerd op drie belangrijke pijlers:
- Voedingsadviezen
- Lichamelijke beweging
- Gedragsverandering

Kinderen met 
overgewicht 

Verenigingen met 
G-sport 

Voetbal VVB
Korfbal Spirit
Zwemmen ASRO
Hockey MHC

Mensen met een 
handicap 

Rolstoeltennis
Rolstoelbasketbal 

LTC Barneveld 
Tower Jumpers

Mensen met een 
handicap 

Ontmoeten is gewoon 
doen

Schoolkinderen van diverse scholen, cultuur 
achtergronden d.m.v. activiteiten, beweeg en cultuur 
activiteiten komen met elkaar in contact. 

Schoolkinderen
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2. Sport en bewegen voor kwetsbare groepen 

Wat voegen we toe? 
Onderstaande ideeën zijn in de sessies voor dit akkoord naar voren gekomen, 

besproken en er hebben zich mensen gemeld die er mee aan de slag willen. 

Als de uitvoering start worden zij uitgenodigd om bij hun idee partijen te 

betrekken die nodig zijn voor het succes en samen een werkgroep te vormen 

die een concreet uitvoeringsplan maakt. Dan wordt ook de haalbaarheid en 

betaalbaarheid duidelijk. 

Idee Wie gaan er mee aan de slag? 

Meer laagdrempelige beweegmogelijkheden voor ouderen
Denk aan bewegen voor kwetsbare ouderen die niet mee kunnen doen 
aan het reguliere aanbod, hondenuitlaatservice door ouderen, opa en 
omadag bij sportorganisaties, versteviging van netwerk dat dit doel 
onderschrijft. 

Roely Willems (Welzijn Barneveld) 
Janne (Crossfit Barneveld) 
Aletta Jansma (Zorgorganisatie 
Norschoten)
Noah Abbink (Be Active) 

Bewegen voor ouderen
Buitenactiviteiten ontwikkelen, in samenwerking met sportverenigingen 
(Golden Sports).

Ilse Plat (Welzijn Barneveld) 
Roely Willems (Welzijn Barneveld) 

Vraag en aanbod van vervoer matchen
Een online platform voor mensen met een handicap/beperking die 
willen sporten en geen vervoer hebben. 

Theresa Donkervoort (Huifbedrijven) 
G-sport

Kleinschalige, vrije sportmogelijkheid voor kinderen met autisme 
en zorgen dat sportaanbieders meer kennis en kunde hebben over 
mensen met gedragsproblemen, zoals autisme of een beperking
Be Active heeft dit voorjaar een verkenning gedaan om samen met het 
maatjesproject autisme tot een passend aanbod te komen. 

Marijn Pater 
Be Active (Noah Abbink) 
CJG 
gemeente Barneveld

Samenwerking vanuit zorgorganisatie en sportvereniging
Versterken van de samenwerking tussen zorgorganisaties en 
sportverenigingen.

Petra van den Brink (Norschoten)
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2. Sport en bewegen voor kwetsbare groepen 

Onderstaande twee ideeën hebben (nog) geen uitvoerder(s). Dat betekent dat 

de ideeën (vooralsnog) niet worden omgezet in actie. Mensen en organisaties 

die zich voor een van deze ideeën willen inzetten, zijn van harte uitgenodigd 

zich te melden bij Philip Maat: p.maat@barneveld.nl 

Zorgen dat sportaanbieders meer kennis hebben over mensen met gedrags-
problemen of een beperking. Training, voorlichting, begeleiding

Abonnement voor alle verenigingen en organisaties. Een pgb of sportbon vanuit de 
gemeente voor alle inwoners, vrij besteedbaar voor sportclub, leefstijlcoaching, etc.
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3. Jeugd Vaardig in Beweging 

3. Jeugd vaardig in Beweging 

Spelen en bewegen zijn minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijkse 

leven van kinderen. Onderzoekers stelden in 2016 vast dat de meeste kinderen 

van 4 tot 11 jaar maar drie tot zeven uur per week buiten spelen en dat de 

bewegingsvaardigheid van kinderen minder is dan in 2006. De oorzaken 

daarvan zijn: digitalisering, verstedelijking, minder bewegings onderwijs en te 

weinige veilige speelplekken. Ook de terughoudende en voor zichtige houding 

van veel ouders en verzorgers bij het buitenspelen speelt een rol.

Kinderen en volwassenen zijn minder motorisch vaardig en minder fit. Door 

technologische ontwikkelingen als mobiele telefoons, spelcomputers en  

digitale media groeien kinderen op in een andere beweegcultuur, waarin het 

buiten spelen geen hoofdrol meer speelt. Kinderen sporten minder en zitten 

vaker. Zij missen het plezier in bewegen. Kinderen stoppen eerder met sport 

en zijn ook op latere leeftijd minder gemotiveerd om te bewegen.

Veelzijdig bewegen 
Voor een gezonde en kwalitatieve ontwikkeling is het goed om zo veel  

mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, spelvormen,  

oefenvormen en activiteiten te doen. Dit zorgt voor betere prestaties,  

minder blessures, meer creativiteit en meer plezier in sport en bewegen.

Bron: waarstaatjegemeente.nl Bron: volksgezondheideninfo.zorg
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3. Jeugd Vaardig in Beweging 

Wat gebeurt er al in Barneveld? 

Wat gebeurt er al? Toelichting Voor wie 

Sport- en beweeginstuif, bus, 
ed. vakantieactiviteiten 

Sport- en beweegaanbod vanuit 
Be Active

Voor kinderen op basisschool en 
iets ouder

Beweegclub Stroe Ondersteuning opzet sport/
beweegvereniging.

basisschoolkinderen

Combi 8 kamp  Een sportieve activiteit in de 
gemeente Barneveld gericht op 
ontmoeten.

basisschoolkinderen, groep 8

Bewegingsonderwijs Alle scholen bieden 
bewegingsonderwijs aan (wettelijke 
verplichting). Per school is de 
verzorging van het 
bewegingsonderwijs verschillend: 
door een groepsleerkracht, of door 
een vakleerkracht.

basisschoolkinderen

Schoolsport toernooien o.a. Voetbal, hockey en korfbal voor alle groep 8 kinderen

ASM geschoolde professionals Een vakdocent bewegen, een 
buursportfunctonaris en een 
jongerenwerker zijn opgeleid in 
veelzijdig bewegen (athletic skills 
model)
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3. Jeugd Vaardig in Beweging 

Wat voegen we toe in Barneveld? 
Onderstaande ideeën zijn in de sessies voor dit akkoord naar voren gekomen, 

besproken en er hebben zich mensen gemeld die er mee aan de slag willen. 

Als de uitvoering start worden zij uitgenodigd om bij hun idee partijen te 

betrekken die nodig zijn voor het succes en samen een werkgroep te vormen 

en een uitvoeringsplan te maken. Dan wordt ook de haalbaarheid en betaal-

baarheid duidelijk.

Activiteit Toelichting Wie gaan er mee aan 
de slag? 

Opleiding veelzijdig 

bewegen

Een opleiding over veelzijdig bewegen voor 
vakdocenten, buurtsportcoaches en andere 
sport- en beweegprofessionals. 

Joost van Hal (Be Active) 
Noah Abbink (Be Active)

Beweegtest op basisscholen Met deze test breng je het beweegniveau van 
kinderen in beeld en kun je ook beweegonderwijs 
geven dat past bij het niveau van dat kind.

Joost van Hal (Be Active) 
Noah Abbink (Be Active)

Kwaliteit 
bewegingsonderwijs

Inventarisatie van groeps- en vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs. Scholen informeren en 
adviseren over het aanstellen van een 
vakleerkracht of ‘train-de-trainer’.

Corine Koning (gemeente 
Barneveld)

Voorlichting naar ouders 
over nut en noodzaak 
motorische ontwikkeling 
kinderen

Zorgen dat deze informatie en ook alle andere 
voorlichting op terrein van jeugd, sport en cultuur 
op één site te vinden is.

Rens Kok (Crossfit) 
gemeente Barneveld

Gezonde leefstijl als 
structureel onderdeel van 
het onderwijs

Idee is nog niet verder uitgewerkt. Bjorn Versteeg (vakdocent)
Mieke Lijbers 
(Leefstijlcoach)

Zwemles terug op school Idee is nog niet verder uitgewerkt. Koen Horters (Optisport)

Vakdocent op elke school Idee is nog niet verder uitgewerkt. Bjorn Versteeg (vakdocent)
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3. Jeugd Vaardig in Beweging 

Onderstaande drie ideeën hebben (nog) geen uitvoerder(s). Dat betekent dat 

de ideeën (vooralsnog) niet worden omgezet in actie. Mensen en organisaties 

die zich voor een van deze ideeën willen inzetten, zijn van harte uitgenodigd 

zich te melden bij Philip Maat: p.maat@barneveld.nl 

Sportverenigingen doen mee aan een gezamenlijk multisport programma 

Proeflessen voor jeugd bij diverse sportverenigingen 

Buitenactiviteiten om kinderen meer te laten spelen
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4. Sport en bewegen in de openbare ruimte 

4. Sport en bewegen in de openbare ruimte 

Van de verschillende typen sportaccommodaties is de openbare ruimte het 

meest populair en het snelst groeiend in gebruik. Om nog meer mensen de 

gelegenheid te geven actief naar buiten te gaan om te bewegen en te sporten 

is het belangrijk om de openbare ruimte beweegvriendelijk en veilig in te 

richten. Denk daarbij aan fiets-, mountainbike en wandelroutes, maar ook aan 

een trapveldje of een skatebaan. Verder is het slim om te kijken naar een 

betere verbinding met bestaande sportterreinen. 

Buiten spelen in Barneveld 
In gemeente Barneveld wonen circa 14.300 kinderen tot en met 18 jaar die 

graag spelen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte. De gemeente 

Barneveld zet zich in voor gevarieerde speelruimte die eerlijk verdeeld is over 

de wijken en dorpen. Om te zorgen dat kinderen vaker en langer buitenspelen 

richt de gemeente van 2017 tot en met 2021 de speelruimte opnieuw in. 

Wat gebeurt er al in Barneveld? 

Wat gebeurt er al? Toelichting Voor wie 

Openbare 
speelvoorzieningen

Veel speelplekken in Barneveld zijn al opnieuw ingericht en 
geschikt gemaakt voor kinderen met een beperking. De 
herinrichting loopt tot en met 2021

Inwoners / 
omwonenden

Calestanics park Er ligt een Calestanics park in Troelstralaan en één bij de 
nieuwbouwwijk Cannenburg 

Voor iedereen die in 
de openbare ruimte 
sportieve oefeningen 
wil doen.

Buitenspeeldag Jaarlijks terugkerende dag om buiten spelen te promoten. 
Be Active en scholen maken hiervoor een speciaal 
programma. Ook wijkplatforms zijn hierbij betrokken

Kinderen in 
basisschoolleeftijd
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4. Sport en bewegen in de openbare ruimte 

Wat voegen we toe? 
Onderstaande ideeën zijn in de sessies voor dit akkoord naar voren 

gekomen, besproken en er hebben zich mensen gemeld die er mee aan de 

slag willen. Als de uitvoering start worden zij uitgenodigd om bij hun idee 

partijen te betrekken die nodig zijn voor het succes en met deze werkgroep 

een uitvoeringsplan te maken. Dan wordt ook de haalbaarheid en betaal-

baarheid duidelijk.

Idee Toelichting Wie gaan er mee 
aan de slag? 

Sportief ingericht park 
voor veelzijdig bewegen

Een openbare speel- en sportplek in de wijk de Burght die 
uitnodigt tot veelzijdig bewegen voor jong en oud. Vanuit 
de herinrichting van speelplekken is hiervoor budget 
beschikbaar binnen de gemeente. 

Verkennen van de mogelijkheid om een pump track baan 
in het plan te integreren. Hiervoor kan subsidie vanuit de 
provincie verkregen worden.

Leo Roeloffs 
Gemeente 
Barneveld 
Wouter Mudde 
(Flying Bikes)

Sport- en beweeg clinics Beweegactiviteiten ism Barneveldse verenigingen mede 
ivm opening dit najaar van het nieuwe sport- en 
ontmoetingscentrum in Garderen. 

Olaf Haanschoten 
(Garderense 
sportvereniging)

Evelien vd 
Langemeen 
(Garderense 
sportvereniging) 

Laagdrempelige speel 
en beweeg mogelijkheden 
alle leeftijden. 

Prikkelende attributen voor kinderen en ouderen die 
laagdrempelig sport en bewegen mogelijk maken.

Maurice Marsman 
Dirk van Manen

Een basic bootcamp Bedoeld voor ouders met jonge kinderen waarmee oppas/
opvang niet hoeft te worden ingezet.

Lifestylecentre 
Voorthuizen

Wandelroutes Wandelingen door Esvelderbeek van 2 km, 5 km, 7 km of 
10 km van generatietuin Norschoten naar het Schaffelaarse 
bos.

Petra van den Brink 
(Zorgorganisatie 
Norschoten) 
Mieke Lijbers 
(Leefstijlcoach) 
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4. Sport en bewegen in de openbare ruimte 

Onderstaande ideeën hebben (nog) geen uitvoerder(s). Dat betekent dat de 

ideeën (vooralsnog) niet worden omgezet in actie. Mensen en organisaties die 

zich voor een van deze ideeën willen inzetten, zijn van harte uitgenodigd zich 

te melden bij Philip Maat: p.maat@barneveld.nl 

Plek in een wijk of dorpshuis voor: tafeltennistafel, pump track, be active, 
bootcamp, pannaveldje

Goede ideeën over sport en bewegen in de openbare ruimte verzamelen uit het 
land en kijken wat past bij Barneveldse bewoners

Half open plek (bijv. alleen een dak) waar verschillende sporten/bewegen  
uitgevoerd kunnen worden door ouderen + tijd voor een kopje koffie (tevens plek 
waar mantelzorgers ervaringen kunnen delen
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COMMUNICATIE 

De sessies voor het Sport- en Beweegakkoord waren levendige bijeenkomsten. 

Alleen al de ontmoeting van sportaanbieders met maatschappelijke  

organisaties bracht veel ideeën op gang. Er ontstonden nieuwe verbindingen 

en enthousiasme om samen te werken. De roep om meer netwerk-

bijeenkomsten met een inhoudelijk sterk programma en ruimte voor ontmoe-

ting was dan ook één van de opbrengsten van dit proces.  

En er waren meer ideeën op het gebied van communicatie, reden om ze in  

dit akkoord een aparte plek te geven. Er valt nog een wereld te winnen als  

in kaart wordt gebracht voor welk onderwerp je bij wie moet zijn, wie waar 

kennis van heeft en ook bijvoorbeeld welke subsidies er zijn. Ook is er 

behoefte aan een overzicht van sport- en beweegactiviteiten (niet alleen  

van Be Active, maar gemeentebreed). 

De gemeente erkent deze wens en pakt de handschoen op. Er wordt dit jaar 

een plan gemaakt voor een nieuw online platform waarin alle activiteiten in 

Barneveld op het gebied van sport, cultuur en jeugd in één portaal worden 

opgenomen. 
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Wat voegen we toe?

Onderstaande ideeën hebben (nog) geen uitvoerder(s). Dat betekent dat de 

ideeën (vooralsnog) niet worden omgezet in actie. Mensen en organisaties die 

zich voor een van dit idee willen inzetten, zijn van harte uitgenodigd zich te 

melden bij Philip Maat: p.maat@barneveld.nl 

Netwerkbijeenkomsten 
Bijeenkomsten tussen sportaanbieders en maatschappelijke organisaties om kennis en 
ervaringen te delen, elkaar te leren kennen, samenwerking op te zoeken en van elkaar 
te leren. Ook kun je vraag en aanbod bij elkaar brengen. 
Sportverenigingen hebben ook behoefte aan meer contact onderling. Bijvoorbeeld over 
de mogelijkheden voor verschillende doelgroepen, bijv. walking football met Petanquers.

Leefstijlinformatie 
Informatie voor kwetsbare groepen (over voeding, bewegen, ontspanning, slaap, 
preventie, zingeving, etc).

Contact over doelgroepen 
Sportverenigingen onderling beter in contact laten zijn over mogelijkheden voor 
doelgroepen. bijv. walking football met Petanquers

Overzicht vraag en aanbod 
Platform met vraag en aanbod voor sport- en beweegactiviteiten voor een online 
platform met een overzicht van sport- en beweegactiviteiten. Ook geeft het platform 
inzicht in wie wat doet (sociale sportieve kaart).

Publiciteit
-  Publiciteit vanuit clubs of gemeente om iedereen te stimuleren deel te nemen aan 

sportactiviteiten.
-  Meer naamsbekendheid voor rolstoeltennis zodat mensen rolstoeltennis weten te 

vinden. 

Idee Toelichting Wie gaan er mee aan 
de slag? 

Nieuwe online platform In 2020 werkt de gemeente aan een programma van 
eisen voor een online platform met een overzicht van 
sport- en beweegactiviteiten. Ook geeft het platform 
inzicht in wie wat doet (sociale sportieve kaart). Het 
platform is naar verwachting gereed in 2021 en wordt 
gefinancierd vanuit de gemeente.

gemeente Barneveld/ 
Be Active 
Frank Hartkamp (Fysio 
Hartkamp Voorthuizen) 
Parman Kasanredjo
Karina van Triest (CJG) 
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TEAMWORK: SLUIT JE AAN 

Met de ondertekening van het Sport- en Beweegakkoord is de eerste stap 

gezet om de ambities waar te maken. Een organisatie die heeft getekend, 

werkt mee aan het realiseren van de ambities. Ieder doet waar dit past, naar 

eigen kunnen. Samen zetten we de schouders er onder! Organisaties die  

niet betrokken waren in het proces en alsnog willen aansluiten, zijn op  

ieder moment van harte welkom. Meld je bij Be Active, Philip Maat:  

p.maat@barneveld.nl 

Kerngroep 
De kerngroep is eigenaar van en verantwoordelijk voor de uitvoering van  

het Sport- en Beweegakkoord. De kerngroep helpt en adviseert de initiatief-

nemers en (nog te vormen) werkgroepen waar nodig bij uitvoering van 

plannen en het vinden van co-financiering of subsidie. Besluitvorming over 

verdeling van de middelen ligt eveneens bij de kerngroep. 

Ambassadeurs 
In de kerngroep zitten combinatiefunctionarissen van Be Active, de beleids-

adviseur sport van de gemeente en de Adviseur Lokale Sport (vanuit 

NOC*NSF), aangevuld met een aantal enthousiaste en vrijwillige ambassadeurs 

Bij de samenstelling is gezocht naar mensen uit diverse segmenten: sport-

verenigingen, sportondernemers, zorg, welzijn, onderwijs, gemeente.

Rol van de gemeente
Wellicht ten overvloede, maar toch goed om te melden dat dit Sport- en 

Beweegakkoord van de ondertekenaars in Barneveld is (inclusief alle kernen), 

en niet van de gemeente. De gemeente is als ondertekenaar één van de  

partijen die wil bijdragen aan het succes en zo veel mogelijk initiatieven van 

partijen stimuleert en ondersteunt. 
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Kerngroepleden

Mochten bepaalde ideeën niet (kunnen) worden uitgevoerd dan bepaalt de 

kerngroep welke initiatieven (alsnog) een financiële bijdrage krijgen. Eind 2020 

kijkt de kerngroep op welke ambities extra impulsen wenselijk zijn en zorgt 

voor een gedragen plan voor de besteding van de middelen in 2021. 

Volgende stap
De kerngroep zal initiatiefnemers vragen om hun idee zoals genoemd in dit 

akkoord verder uit te werken in een concreet plan met begroting, waarna de 

kerngroep de definitieve verdeling van middelen maakt. Idee-eigenaren of  

initiatiefnemers kunnen uiteraard nog meer mensen en partijen betrekken bij 

hun plan. Er is dus nog ruimte om met elkaar werkgroepen te vormen. Het 

initiatief ligt daarvoor bij de idee-eigenaren (mensen die met naam/organisatie 

bij het idee staan genoemd). Er zijn ook Ideeën waar niemand zijn naam 

achter heeft gezet. Deze ideeën worden niet uitgevoerd, tenzij zich nog 

enthousiaste mensen melden die hier mee aan de slag willen voordat de 

middelen zijn verdeeld. In het najaar van 2020 krijgen deelnemers bericht van 

de kerngroep over de vervolgstappen en de deadline voor het aanleveren van 

een concreet uitvoeringsplan. 

Deelnemers Organisatie 

Ambassadeurs 
Petra vd Brink Norschoten

Joop Kols Ouderenfonds

Erik de Kruyff Voetbalclub SDVB

Mark Heimgartner Sportclub Barneveld

Olaf Haanschoten Garderense Sport Vereniging 

Ondersteuning 
Philip Maat 
Noah Abbink
Joost van Hal

Be Active

Corine Koning Beleidsadviseur Sport, gemeente Barneveld

Jeroen vd Linden Adviseur Lokale Sport
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FINANCIËN

De beschikbare middelen in 2020 en 2021 vanuit het ministerie van VWS  

zijn een impuls om initiatieven op gang te brengen die meer inwoners aan  

het sporten en bewegen brengen en een impuls zijn voor structurele en 

constructieve samenwerking tussen partijen. 

Het bedrag is een mooie start om een aantal waardevolle ideeën te  

financieren. Waar nodig en mogelijk is het verstandig te zoeken naar  

co-financiering. Dit kan ook verlopen via bestaande budgetten van 

betrokken organisaties. 

Beschikbaar budget 

2020 2021

€ 30.000 € 30.000

Voor het realiseren van een athletic skills park in de Barneveldse wijk  

De Burght heeft de gemeente Barneveld budget gereserveerd. 

Extra ondersteuning voor sportaanbieders 
Voor sportaanbieders is specifieke ondersteuning beschikbaar in de vorm van 

o.a. deskundigheidsbevordering,workshops, begeleiding en scholing. 

2020 2021

€ 12.300 € 12.300

Uitvoeringsbudget 
Een deel van het budget zal gebruikt worden voor communicatie- en netwerk-

activiteiten. De kerngroep maakt hiervoor een begroting. Voor de besteding van 

de middelen in 2021 doet de kerngroep een voorstel in het najaar van 2020. 
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Criteria voor financiering 
De kerngroep hanteert bij besluitvorming een aantal criteria. Gekeken wordt 

ook naar mogelijkheden voor andere (co)financiering. Het budget is niet 

bedoeld voor het financieren van structurele kosten. 

Aanvullende financiering
De middelen uit het Sport- en Beweegakkoord zijn eenmalig. Er zijn diverse 

mogelijkheden voor aanvullende financiering: 

1.  Maatschappelijk Sportfonds van de gemeente Barneveld. Mocht een idee 

binnen het Sport- en Beweegakkoord voldoen aan de voorwaarden van 

het Maatschappelijk Sportfonds, dan zal in gezamenlijkheid met de 

gemeente besloten worden om het idee voor te leggen aan de advies-

commissie van het Maatschappelijk Sportfonds. In het geval een idee 

zowel raakvlakken heeft met het Sport- en Beweegakkoord, maar ook valt 

onder de criteria van het Maatschappelijk Sportfonds, kan gekozen 

worden om cofinanciering aan te vragen bij de adviescommissie van het 

Maatschappelijk Sportfonds (bijv. 50/50).

2.  Landelijk: BOSA, subsidie voor stimulering bouw- en onderhoud van  

sportaccommodaties (extra aandacht voor duurzaamheid en toegankelijk-

heid) 

3.  De gemeente Barneveld heeft een minimaregeling voor wie sport niet kan 

betalen.

Voor verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven is de website 

kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/sportsubsidie-database  

interessant om te checken of er voor een plan subsidie mogelijk is. Op deze 

zoekmachine staan alle provinciale, nationale en internationale regelingen die 

te maken hebben met sport, bewegen en gezondheid. 
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Cofinanciering van partners en inzet in natura 
Iedereen kan bijdragen aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities,  

in de vorm van tijd, energie, faciliteiten, deskundigheid, advies, materialen  

of financiële middelen. Waar het om gaat is dat iedereen bijdraagt naar 

vermogen, en dat we met elkaar de schouders eronder zetten en meer 

mensen in de gemeente Barneveld, de kans geven om met sport en bewegen 

plezier te beleven en een gezondere en actievere leefstijl te ervaren. 



Sport- en 
Beweegakkoord
Barneveld

35

SAMENVATTING 

Dit zijn de ideeën uit het sport- en beweegakkoord waar we mee aan de slag 

gaan in Barneveld!* 

* Deze ideeën moeten zich nog vormen tot concrete plannen waarin ook de haalbaarheid/
betaalbaarheid duidelijk wordt. 
 

Vitale sport- en beweegaanbieders 

Procesbegeleiding om de Garderense sportvereniging nieuw leven in te blazen en 
te verbreden 

Kleine verenigingen bundelen krachten om gevarieerd sportaanbod te bieden 

Nieuwe vereniging met flexibel sportaanbod in Barneveld

Uitbreiding Sportpas 

Procesbegeleiding voor multifunctioneel clubgebouw Boulodrome

Sport meer en beter inzetten als medicijn, zowel mentaal als fysiek

Sport en bewegen voor kwetsbare groepen 

Meer laagdrempelige beweegmogelijkheden voor ouderen

Bewegen voor ouderen

Vraag en aanbod van vervoer matchen

Kleinschalige, vrije sportmogelijkheid voor kinderen met autisme en zorgen dat 
sportaanbieders meer kennis en kunde hebben over mensen met 
gedragsproblemen, zoals autisme of een beperking

Jeugd veelzijdig in beweging 

Opleiding veelzijdig bewegen 

Beweegtest op basisscholen 

Kwaliteit bewegingsonderwijs

Voorlichting naar ouders over nut en noodzaak motorische ontwikkeling kinderen 

Gezonde leefstijl als structureel onderdeel van het onderwijs 

Zwemles terug op school

Vakdocent op elke school 
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Sportief bewegen in de openbare ruimte 

Sportief ingericht park gericht op veelzijdig bewegen 

Sport- en beweegclinics

Laagdrempelige speel- en beweegmogelijkheden voor alle leeftijden

Een basic bootcamp 

Wandelroutes

Communicatie

Nieuw online platform
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SUPPORTERS VAN HET EERSTE UUR 

De ondertekenaars van dit akkoord dragen actief en naar vermogen bij aan 

het verwezenlijken van de plannen. De één doet dat met de uitvoering van 

een activiteit, de ander door mee te denken in het proces. Alle bijdragen, 

groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van facili-

teiten, advies, materialen en middelen is welkom.

Om de ambities waar te maken zijn concrete acties en ideeën bedacht met 

een groot aantal partijen en inwoners. Voor de uitvoering is blijvende samen-

werking cruciaal. We zoeken de dwarsverbanden waar dit logisch nuttig is,  

de ene keer tussen sportaanbieders onderling en de andere keer met partijen 

in zorg, welzijn of onderwijs. 
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Het Sport- en Beweegakkoord van Barneveld is eind juni 2020 getekend 

door:

Enthousiast geworden en ook aansluiten? 
Dat kan. Nieuwe partijen en organisaties zijn altijd welkom.  

U kunt aanhaken door het leveren van een concrete bijdrage, in welke vorm 

dan ook. Interesse? Neem dan contact op met Be Active, Philip Maat: 

p.maat@barneveld.nl 

Organisatie Vertegenwoordiger Functie

Tafeltennisvereniging Barneveld Jaap van de Bovenkamp Penningmeester

Tower Jumpers Mark Veldhuizen Voorzitter

Old Stars Joop Kols Projectmedewerker

Jeu de Boulesvereniging “Jeu de Plaisir” Voorthuizen Henny van Zutphen Secretaris

LTC Barneveld Erik Buers Voorzitter

Medicamus huisartsencoöperatie Engelien Bosman Wijkmanager Elspeet, Uddel en 
Garderen

Thaikibo gym and Dojo Dicky Ririhena Eigenaar/HoofdTrainer

BC Barneveld Mark Veldhuizen Voorzitter

DOL FIJN Kinderopvang Desiree van den Akker Manager buitenschoolse opvang

Zwem- en waterpolovereniging D.W.K. Remco van der Veeke Voorzitter

Zorgorganisatie Norschoten Petra van den Brink Leusink Eerste medewerker Kennis en 
behandelcentrum /fysiotherapeut

Bewegen voor ouderen Gerard van Lanen Lid

CJG Barneveld Karna van Triest Directeur/bestuurder

mijnleefstijl.coach Mieke lijbers Leefstijlcoach, running therapeut 

Topsport Gelderland Sebastiaan Kuijper Sportmanager regio de Vallei

V.V. Barneveld Evert Haverkamp Interim voorzitter

Fysio Barneveld Patricia Schulte Fysiotherpeut

De Meerwaarde Jim Roozenberg Directeur Bedrijfsvoering
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Colofon
 
UITGAVE 
Deze brochure en dit akkoord is tot stand gekomen dankzij de enthousiaste medewerking 
van tientallen betrokken inwoners, gedreven vrijwilligers en professionals uit sport, welzijn, 
gezondheid, zorg, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. 
 
SPORTFORMATEUR
Nanette Hagedoorn, Spring Training en Coaching 
nanette@springcoach.nl 

VORMGEVING 
Interface Communicatie, Ede
 
MEER WETEN? 
Voor ondersteuning bij of vragen over het sport- en beweegakkoord kunt u terecht bij  
Philip Maat: p.maat@barneveld.nl 
 
© gemeente Barneveld, juni 2020


