
concept

Actiepunten 
Toevoegen en afvinken
De ambities in het sportakkoord zijn nauw met elkaar verweven. De actiepunten* die hierna worden 
opgesomd dragen in veel gevallen bij aan verschillende ambities. Aan deze actielijst zullen in de 
loop van de tijd nieuwe actiepunten worden toegevoegd. Gerealiseerde actiepunten zullen worden 
afgevinkt.

Uitnodiging
Organisaties worden van harte uitgenodigd om mee te doen of bij te dragen aan de realisatie van de 
hierna geformuleerde actiepunten. Zij kunnen ook zelf nieuwe actiepunten toevoegen. Zowel het 
één als het ander kan via e-mail aan de sportformateur worden doorgegeven.

* Dit is de concept versie van de actiepuntenlijst. De actiepunten die hierna cursief zijn aangegeven zijn 
(eerder) wel als idee aangedragen maar in de werkconferentie nog niet (voldoende) besproken. Deze 
worden vermeld onder voorbehoud en zonder planning, want worden nog gecheckt bij de betreffende 
organisaties.
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Stimuleringsbudget
Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage 
aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar 
is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van 
actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen 
behoren niet tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de actiepunten ook zonder extra bijdrage 
gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven 
te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

Aanvragen en verantwoorden
Het aanvragen van een bijdrage uit het stimuleringsbudget is eenvoudig en kan via een formulier 
op de website van het sportakkoord. Voor 2020 is circa €35.000 beschikbaar in geld en diensten. 
Aanvragen voor 2020 kunnen tot en met 31 januari 2020 worden ingediend. Vóór 1 maart 2020 wordt 
daarover beslist en gecommuniceerd. De verantwoording van de ontvangen bijdrage is eveneens 
eenvoudig. Om te bewijzen dat een voorgenomen actie daadwerkelijk is uitgevoerd, stuurt de 
betrokken organisatie een beknopt verslag in woord en beeld van de activiteit. Deze informatie zal 
via de website van het sportakkoord worden gedeeld. 

Op de hoogte blijven
Om alle betrokkenen bij het sportakkoord op de hoogte te houden van de gang van zaken zal via de 
website regelmatig verslag worden gedaan van de activiteiten die in dit kader worden ondernomen. 
Van alle organisaties die het sportakkoord ondertekenen en actief betrokken zijn bij een of meer 
actiepunten wordt verwacht dat zij daaraan meewerken door desgevraagd informatie te verstrekken 
over de uitvoering van de actiepunten.

http://www.sportakkoord-schagen.nl/stimuleringsbudget


Sterk en samen 
1. Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

a. Met ondersteuning van Team Sportservice Schagen en Sportadviesraad Schagen gaan BC 
Schagen en RV De Kop het initiatief nemen om te komen tot een platform op internet waar 
verschillende sportclubs hun aanbod en activiteitenkalender presenteren. Planning: eerste 
helft 2020.

b. Polisport Volleybal Schagen wil netwerkbijeenkomsten voor alle verenigingen in Schagen rond 
thema als vrijwilligers, AVG, seksuele intimidatie etc. 

c. Udi Wik wil samenwerking met andere gymverenigingen voor uitwisseling gymdocenten vooral 
voor de jeugd. En ook een gezamenlijke database voor invaldocenten om elkaar te helpen bij 
uitval/of opstarten.

d. TC ‘t Oghe wil bestuurlijke samenwerking sportverenigingen stimuleren.

e. HBV Voltreffers wil met andere clubs trainingstijden afstemmen, zodat niet alle clubs op dezelfde 
tijdstippen gebruik willen maken van de zaalruimte.

f. STC wil uitwisselingsactiviteiten op verenigingsniveau (tennisser gaat voetballen, voetballer 
gaat tennissen).

g. SDD  en OFS willen met andere clubs gezamenlijke inkoop van energie, verzekeringen, 
materialen etc. 

h. HBV Voltreffers wil een gezamenlijke sportdag organiseren waarbij uitwisseling met  een andere 
club plaatsvindt.

i. Con Zelo Voetbal wil een mixtoernooi met twee of drie verenigingen uit de buurt en daarbij de 
spelers ook mixen. 

2. Versterking sportorganisaties én vergroting participatie

a. Het Regiuscollege gaat samen met sportclubs meer mogelijkheden voor maatschappelijke 
stages (leerlingen moeten 30 uur vrijwilligerswerk doen) in de sport aanbieden en promoten.

b. Hollandia T en Sint Boys – DES willen meedoen aan project Sport Werkt! van MEE en De Wering.

c. SMHC Magnus wil ouderen of mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt inzetten als 
vrijwilligers en een zinvolle dagbesteding geven. 

d. MEE en De Wering wil in samenwerking met sportaanbieders mensen die tijdelijk buitenspel 
staan inzetten en begeleiden bij werkzaamheden, en zo de clubs aan extra handen helpen en 
de deelnemers een positieve werkervaring geven en aan zelfvertrouwen laten werken.

e. De gemeente gaat bedrijven die bij aanbestedingen verplicht zijn om ook mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt in te zetten gelegenheid bieden om deze mensen ook in te 
zetten voor werkzaamheden bij sportclubs. 



3. Delen accommodaties en materialen

a. TAS ’82, Schagen United, Polisport Badminton, AV Nova, VV Vesdo, KC Sint Jan, KC De Hoge 
Ven en Stichting Sarkon staan open voor het delen van hun accommodaties met andere 
organisaties.

b. AV Nova wil een digitale marktplaats waar vraag en aanbod van accommodaties en materialen 
elkaar kunnen vinden. 

4. Openbare ruimte beweegvriendelijker

a. De gemeente gaat zich in samenwerking met betrokken inwoners aantrekkelijke wandel- en 
hardlooproutes creëren/markeren: a) met richting en afstand, b) route wijkenloop markeren 
t.g.v. 10e editie en c) door gebruik te maken van tegels ontworpen door scholieren of scouts. 
Eefke de Vos, TAS ‘82 en Scouting Aquarius denken mee.

5. Verduurzaming sportaccommodaties

a. Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer die deze willen 
verduurzamen en willen besparen op gaan gebruik maken van de energiescans die door 
Team Sportservice Schagen en de landelijke sportorganisaties worden aangeboden. 
Planning: 2020.

6. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

a. De gemeente, Team Sportservice Schagen en Sportadviesraad Schagen gaan in 
samenspraak met sportbestuurders (TAS ’82, Dinto, GV Con Amore, Con Zelo Handbal en 
Sportpodium Waarland) onderzoeken op welke wijze sportclubs structureel beter kunnen 
worden ondersteund in hun functioneren. Planning: voorjaar 2020.

b. Team Sportservice Schagen gaat samen met Sportadviesraad Schagen een discussie 
organiseren voor sportbestuurders waarin professionalisering (in hoeverre wenselijk 
en noodzakelijk om goed te functioneren?) en kostenniveau sport (in hoeverre is 
contributieverhoging wenselijk en noodzakelijk om professionalisering te bekostigen?) 
centraal staan. Sportbestuurders (TAS ’82, Dinto, GV Con Amore, Con Zelo Handbal en 
Sportpodium Waarland) denken mee over opzet. Planning: voorjaar 2020.

c. Team Sportservice Schagen ondersteunt sport- en beweegaanbieders met 
deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten (o.a. bestuurskadercursus, MVKT, 
gedragsproblemen, specifieke doelgroepen, pedagogische vaardigheden, positief 
sportklimaat). Planning: 2019 – 2021.

d. GV Con Amore krijgt via Team Sportservice Schagen vanuit landelijke sportorganisaties 
bestuursondersteuning. Planning: najaar 2019.



Gezond en wel
7. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving

a. Team Sportservice Schagen gaat in samenwerking met JOGG/Team:Fit op verzoek 
sportclubs met kantine ondersteunen bij het gezonder maken van hun assortiment. Eefke 
de Vos initieert project bij Schagen United. Planning: 2019 – 2021.

b. Team Sportservice Schagen, GGD NH en Brijder Jeugd Preventie ondersteunen sportclubs 
die het gebruik van alcohol en drugs willen beperken of hun complex rookvrij willen maken, 
op verzoek met voorlichtingsmateriaal, trainingen en praktische tips. Ook helpen zij clubs 
bij het formuleren van alcoholbeleid. Schagen United gaat met deze thema’s aan de slag. 
Planning: 2019 – 2021.

c. Team Sportservice Schagen begeleidt sportclubs bij uitvoeren Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken. Planning: 2019 – 2021.

8. Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

a. AV Nova en TAS ’82 gaan starten met een sportaanbod voor mensen met een visuele 
beperking. Team Sportservice Schagen en Gehandicaptenplatform zorgen voor begeleiding, 
ondersteuning en verbreding aanbod (roeien, fitness, fietsen). Planning: 2019 – 2021.

b. Team Sportservice Schagen ondersteunt aanbieders van aangepast sporten met informatie 
en trainingen. Planning: 2020 – 2021. 

c. Team Sportservice Schagen en Den Helder gaan het lokale en regionale aanbod van 
aangepast sporten verder in kaart brengen en de website Uniek Sporten breder onder de 
aandacht brengen van de doelgroepen. Planning: 2020 – 2021.

d. Team Sportservice Schagen wil instanties zoals Zonnebloem, Humanitas, Wonen Plus Welzijn, 
MEE & De Wering en Graag Gedaan met elkaar rond de tafel brengen om te bespreken welke 
organisatie wat kan betekenen bij organisatie en promotie van aangepast sporten.

e. Team Sportservice Schagen gaat sportdagen organiseren voor mensen met een beperking 
(kinderen en volwassen).

f. Woonzorggroep Samen wil sportaanbod vergroten voor slechtzienden en Parkinson patiënten. 
Denk aan roeiverenigingen/zwemmen, boksen voor aanbod. 

9. Meer ouderen in beweging

a. Team Sportservice Schagen ondersteunt sportclubs bij opzetten Old Stars sportaanbod. 
Planning: 2020 – 2021.

b. Wonen Plus Welzijn, Woongroep Samen, KC De Hoge Ven en BS de Wielewaal willen (meer) 
beweegactiviteiten organiseren voor ouderen én kinderen. Zij gaan met elkaar in overleg om 
na te gaan hoe zij de samenwerking kunnen vormgeven.

c. Wonen Plus Welzijn gaat ouderen en/of kwetsbaren toeleiden naar sport, de drempel over 
helpen d.m.v. inzet vrijwillige onafhankelijke adviseurs (VOA).



10. Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

a. Gemeente gaat na of de Meedoen-regeling nadrukkelijker onder de aandacht kan worden 
gebracht bij uitkeringsgerechtigden en of een aanvullende regeling mogelijk is voor mensen 
die net boven de inkomensgrens zitten maar financieel niet in staat zijn om te sporten. 
Planning: 2020.

b. Team Sportservice Schagen wil in wijken met lage SES aanbod voor bewegen in openbare 
ruimte opzetten (vitality club, wandelen).

c. Stichting Balletschool Schagen wil een gastvrijheid-dag organiseren voor minimagezinnen met 
kinderen, en vervolgens via Meedoen-regeling kans bieden om te sporten.

11. Meer kennisdeling en samenwerking sport, welzijn en zorg

a. Lijf en Visie gaat een scholing voor trainers en sportverzorgers (bijv. tapen, preventie, 
loopscholing, warming-up, cooling down). Planning: 2020.

b. Team Sportservice Schagen en Den Helder zullen aanhakend bij een netwerkbijeenkomst in 
het kader van ‘Noordkop Gezond voor Elkaar’ een bijeenkomst organiseren voor aanbieders 
laagdrempelige sport en beweging, fysiotherapeuten en zorgverleners om onderlinge 
contacten te bevorderen en doorstroommogelijkheden van zorg naar sport te vergroten. 
Planning: 2019 - 2020.

c. AV NOVA wil samenwerken sportaanbieders met GGZ, WPW e.d. (bewustwording inclusiviteit  
en beschikbaar stellen accommodatie). 

d. Schagen Actief wil samenwerking (ouderen)zorg, sportverenigingen en accommodatiebeheer 
om te verbinden, te initiëren en te groeien.



Veel en vaardig
12. Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

a. Con Zelo Handbal gaat een toernooi organiseren voor bedrijven/sponsors. Planning: Voorjaar 
2020. Planning: zomer 2020.

b. TAS ’82, Polisport Volleybal en Schagen actief gaan een stratentoernooi in diverse takken 
van sport organiseren. BC Schagen en Dorpsraad Schagerbrug,  gaan meedoen. Planning: 
zomer 2020.

c. Eefke de Vos, neemt het initiatief voor de organisatie van een kinders steprace, in 
samenwerking met Stichting Evenementen Schagen. Lijf en Visie ondersteunt. Planning: 
zomer 2020.

d. TAS’82 neemt initiatief om wijkenloop Schagen in estafettevorm ook in andere kernen van 
de gemeenten te organiseren. AV Nova doet mee in Warmenhuizen. Planning: voorjaar 2020.

e. Sportpodium Waarland gaat in schoolvakanties sportkampen organiseren in de nieuwe 
sporthal. Planning: vanaf winter 2020 - 2021.

f. TC ‘t Oghe wil beach-event organiseren op strand Callantsoog.

g. SMHC Magnus wil samen met andere verenigingen sportdagen op het sportpark organiseren 
waarbij mensen vrijblijvend met meerdere sporten kennis kunnen maken. 

h. Badmintonclub Schagen wil sportactiviteiten voor bedrijven opzetten om sport te promoten.



13. Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie 
sport en bewegen

a. Team Sportservice Schagen en de gemeente Schagen en Hollands Kroon gaan onderzoeken 
of er een sportpas of sportpaspoort kan worden ingevoerd, daarbij worden verschillende 
varianten vergeleken. Sportaanbieders denken mee. Planning: 2020.

b. MEE & De Wering en Noordkop voor Elkaar gaan in de Kop van Noord Holland het 
maatjesproject - zoeken van (sport)maatje via digitaal platform - meer onder de aandacht 
brengen. Planning: winter 2019-2020.

c. Team Sportservice Schagen gaat na of het mogelijk is om actuele informatie over 
sportactiviteiten en -clubs te verspreiden via beeldschermen in winkelcentra, sportvoorzieningen 
e.d. Verschillende sportaanbieders willen daar gebruik van maken (o.a. Polisport Volleybal, BC 
Schagen en RV de  Kop).

d. Schagen United wil ouders op een ludieke manier bewust maken van positief coachen door 
grappige spreuken in toiletten, kleedkamers, kantine. 

e. KC De Hoge Ven wil in samenwerking met sportverenigingen een bijeenkomst organiseren voor 
ouders van sportende kinderen over positief gedrag langs de lijn.

f. Polisport Volleybal en AV NOVA willen wervende filmpjes maken ter promotie van hun sport.

g. Stichting Balletschool Schagen wil samen met andere clubs open huis-dagen organiseren in 
Schagen (allemaal tegelijk).

h. TC ‘t Oghe wil lokale topsporters als helden in contact brengen met jeugd.

i. Stichting Sarkon wil door NOC*NSF geselecteerde jonge sporters haar scholen laten bezoeken 
en (met begeleiding) lessen laten geven.

j. KC De Hoge Ven wil met alle scholen in Schagen een gezamenlijk campagne starten om te 
promoten dat kinderen lopend of fietsend naar school komen.

14. Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs 
en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

a. Team Sportservice Schagen ondersteunt voorschools beweegaanbod door de verzorging 
van workshops ‘Beweegkriebels’ voor medewerkers van kinderdagverblijven. Fun4Kids doet 
mee.

b. Het Regiuscollege gaat onderzoeken of een deel van het bewegingsonderwijs zo zou kunnen 
worden georganiseerd dat leerlingen gebruikmakend van een strippenkaart bij verschillende 
sportclubs langs gaan om kennis te maken met uiteenlopende sporten.

c. Verschillende sportaanbieders (Con Zelo Handbal, Lycurgus-Advendo SMHC Magnus, RV De 
Kop, RC Rush, Geel-Zwart) die clinics, kennismakingslessen of andere sportactiviteiten in of 
vanuit de schoolsetting willen verzorgen, gaan in gesprek met kinderdagverblijven, scholen en 
organisaties voor buitenschoolse opvang die daarvoor belangstelling hebben (basisscholen 
Stichting Sarkon, BS de Wielewaal, KC De Hoge Ven, Fun4Kids).

d. Team Sportservice Schagen wil kinderen motorisch screenen en in het verlengde hiervan ook 
een beweegaanbod aanbieden zoals ‘Club Extra’ om bewegingsvaardigheid te vergroten en 
plezier in bewegen te behouden.


