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1. Inleiding 
 

In navolging op het Nationaal Sportakkoord is het Sportakkoord Uitgeest in actie! ontwikkeld. Met dit Sportakkoord Uitgeest in actie! willen wij bereiken dat 
iedereen in Uitgeest nu en in de toekomst met plezier aan sport en bewegen kan deelnemen. Door sport en bewegen als doel en middel in te zetten wil de 
gemeente Uitgeest samen met een groot aantal partijen maatschappelijke effecten realiseren om een gezonde vitale gemeente te zijn en escalaties van 
problemen, en daarmee de inzet van duurdere zorg, te voorkomen.  
 
Het Sportakkoord Uitgeest in actie! legt de focus op iedereen kan en mag meedoen en van jongs af aan vaardig in bewegen.  
 
Iedereen kan en mag meedoen gaat over een leven lang plezier in sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, 
etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. Een goede gezondheid is van wezenlijk belang. Wie een 
goede gezondheid heeft, heeft een grotere kans op een lang en kwalitatief goed leven, kan langer blijven werken en meedoen aan de samenleving. Het 
Sportakkoord Uitgeest in actie! zet zich daarom in om de inwoners de kans en de ruimte te geven om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen of te 
behouden. Belemmeringen die inwoners ervaren nemen wij daar waar mogelijk weg. Om te zorgen dat sport en bewegen toegankelijk en bereikbaar is en blijft 
zijn vitale sport- en beweegaanbieders nodig, die kunnen inspelen op ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering, digitalisering en een veilig sportklimaat. De 
sport- en beweegaanbieders die barrières ervaren worden ondersteund om in te spelen op de kansen, ontwikkelingen en veilig, eerlijk en zorgeloze deelname aan 
sport en bewegen in Uitgeest.  
 
Van jongs af aan vaardig in bewegen draagt bij aan een goede ontwikkeling van de lichamelijke, emotionele, psychische gezondheid in de eerste levensjaren. 
Nu spelen en bewegen steeds minder vanzelfsprekend zijn geworden in het dagelijks leven van kinderen is het belangrijk om bewegen zoveel mogelijk te 
bevorderen, zodat een sportieve basis in houding, gedrag en vaardigheden ontstaat waar iedereen een leven profijt van heeft. 

De handtekeningen onder het Sportakkoord vormen de eerste stap om samen in actie te komen om maatschappelijk gewenste effecten te bereiken. Samen zijn 
belangrijke ambities, speerpunten en acties benoemd, waar Uitgeest met energie en overtuiging voor gaat. Wat wij doen is niet allemaal nieuw, maar om dit 
samen op te pakken wel. Uitgeest heeft één doel en vormt één team! 
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2. Startfoto 
 
Uitgeest is een sportieve gemeente en telt ruim 13.500 inwoners. Uitgeest is een dorp en gemeente in de regio Kennemerland in de provincie Noord-Holland. De 
gemeente maakt deel uit van de samenwerkingsregio BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) en heeft een oppervlakte van 22,22 km2. Het dorp heeft 
een veelzijdig sport- en beweegaanbod en veel groen en water als natuurlijke bron om te kunnen bewegen. 61% van de inwoners maakt wekelijks gebruik van 
dit aanbod. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (51,3%). Toch is voldoende sporten en bewegen nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is.  

 
Uitgeest heeft ongeveer 20 verenigingen, waarin veel vrijwilligers actief zijn. Uitgeest heeft goede binnen- en buitensportvoorzieningen - met uitzondering van 
sportzaal de Meet (wordt geamoveerd) - en veel natuur. 34,9 % (NL- gemiddeld 25%) van de inwoners is lid van een sportvereniging (NOC*NSF). De vereniging 
is daarmee, naast de overige sport- en beweegaanbieders, een zeer belangrijke aanbieder van sport en bewegen. Toch winnen andere vormen van sport en 
bewegen aan populariteit, zoals ongeorganiseerd sporten. 

 
Uitgeest heeft een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven. Maar ook Uitgeest ontkomt niet aan verandering en uitdagingen. Uitgeest heeft te 
maken met demografische ontwikkelingen, overgewicht, afname van lidmaatschap bij de sportvereniging in de puberteit, vaardig zijn in bewegen, 
zelfredzaamheid en een terugtrekkende overheid. Van belang is om met het Sportakkoord Uitgeest in actie! in te spelen op de kansen, ontwikkelingen en 
uitdagingen. Iedereen vindt het van belang om samen te werken en het aanbod structureel te maken. 
 

  

      

 65% 
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3. Ambities & speerpunten 
 
Met het Sportakkoord Uitgeest in actie! willen wij bereiken dat iedereen van jong tot oud in Uitgeest zonder drempels en met plezier kan meedoen aan sport en 
bewegen. Wij inspireren en enthousiasmeren inwoners van Uitgeest om deel te nemen aan sporten en bewegen, zowel in georganiseerd als in ongeorganiseerd 
verband. Dit doen wij door slim samen te werken onder het motto: “Together our strength”. Wij hebben respect voor alle sporten en sporters, elk niveau of 
ontwikkeling, jong of oud, met of zonder beperking, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Sport- en beweegaanbieders, zorg, onderwijs, 
welzijn, de gemeente en het bedrijfsleven bundelen de krachten om nog meer ongeorganiseerd en georganiseerd sport- en beweegaanbod en zichtbaarheid te 
realiseren. Wij haken het liefst aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Samen werken wij aan een Uitgeest waar iedereen gezond 
kan leven in een veilige sport -en beweegomgeving, een gezonde leefstijl heeft en voldoende sport- en beweegkansen ervaart. Wij dagen uit tot deelname aan 
de sport- en beweegmaatschappij, waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders zorgen voor ontmoeting en ontspanning, waar iedereen welkom is! 
 
Om dit te realiseren zet Uitgeest zich in voor de volgende ambities: 
 

1  2 
Iedereen kan en mag meedoen  Van jongs af vaardig in bewegen 

 

        
 
De ambities geven aan wat wij in Uitgeest willen bereiken met 2025 als stip aan de horizon. Per ambitie zijn speerpunten en acties uitgewerkt. De speerpunten 
zijn niet vastomlijnd, maar bieden de ruimte om te pionieren, bij te stellen daar waar nodig en te stoppen indien de ingeslagen weg niet succesvol blijkt. In de 
eerste helft van 2020 wordt gestart met de uitvoering van de eerste acties en worden de overige speerpunten en acties door de werkgroepen verder uitgewerkt. 
Uitgeest ziet het Sportakkoord Uitgeest in actie! als groeimodel, waarin de mogelijkheid bestaat dat partijen tussentijds kunnen aanhaken en nieuwe 
speerpunten en acties kunnen worden toegevoegd.  
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3.1 Iedereen kan en mag meedoen 
In Uitgeest doet nog niet iedereen mee aan sport en bewegen, tijd voor verandering! Sport en 
bewegen heeft positieve effecten op de gezondheid, geeft gelegenheid tot ontmoeting en is overal 
verkrijgbaar. Een goede gezondheid is van wezenlijk belang voor het welzijn van de inwoners in 
Uitgeest.  

 
Wat willen wij bereiken? 

o Meer inwoners voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 
o Meer inwoners sporten wekelijks. 
o Het sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners bereikbaar, toegankelijk en 

zichtbaar. 
o Er is een veilig en gezond sportklimaat bij alle sport- en beweegaanbieders.  
o Meer inwoners die onvoldoende bewegen en dat om gezondheidsredenen wel zouden 

moeten doen gaan bewegen. 
o Minder inwoners maken gebruik van de huisartsenzorg.  
o De sportparken zijn voor iedereen toegankelijk. 
o Sportaccommodaties zijn duurzaam, functioneel en worden voor nog meer doeleinden benut. 
o De openbare ruimte is beweegvriendelijk. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Speerpunten: Inclusief sport en bewegen  
 

 

In Uitgeest willen wij gezamenlijk inzetten om met het stimuleren van bewegen 
gezondsheidsproblemen te voorkomen of te reduceren. Bewegen is een medicijn voor de spierkracht, 
het verbeteren van uithoudingsvermogen, aandacht en concentratie, het onderhouden van het gewicht 
en het onderdrukken van een hoge bloeddruk en cholesterol.   
 
We richten de acties op: 

1. Het vergroten van de bekendheid van sport en bewegen in zijn algemeenheid en specifiek op 
de sport- en beweegmogelijkheden in de gemeente Uitgeest. 

2. Voorlichting over gezondheid, een actieve leefstijl en blessures. 
3. Het organiseren van interventies voor iedereen die meer moet bewegen vanwege 

gezondheidsproblemen (obesitas – diabetes – hart- en vaatziekten – longaandoeningen – 
kanker - motorische of psychische problematiek), het faciliteren van beweegaanbod en het 
zorgdragen voor een warme overdracht naar het beweegaanbod. 

4. Het versterken van de verbinding tussen de sport- en beweegaanbieders onderling en met 
doelgroepen, zorg, onderwijs en welzijn. 
 

 

      

 

 

Take Action number 01 
Bekendheid van sport en bewegen 
Uitgeest – Clinics voor jong en oud. Sport- en beweegaanbieders bieden op 
een digitaal sportplatform clinics aan. Inwoners van Uitgeest kunnen van dit 
aanbod onder bepaalde voorwaarden gebruik maken en zich digitaal 
inschrijven. Om dit digitale sportplatform en het aanbod te promoten wordt 
een promotiecampagne gestart met onder andere een promotiefilm per 
sport- en beweegaanbieder.  
 
 

Take Action number 02 
Gecombineerde leefstijlinterventie 
Uitgeest – Opzetten van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in 
Uitgeest.  GLI is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is 
gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te 
houden. Na de GLI wordt een warme overdracht gerealiseerd van de 
leefstijlcoach naar het beweegaanbod door de buurtsportcoach in de 
gemeente Uitgeest. 
 
 

Take Action number 03 
Wekelijks wandeluur voor inwoners met gezondheidsproblemen 
Uitgeest – Wekelijks wordt voor inwoners die meer zouden moeten bewegen 
(obesitas – diabetes – hart- en vaatziekten – longaandoeningen – kanker – 
motorische of psychische problematiek) een wandeluur georganiseerd met 
ruimte voor sociale ontmoeting nadien. 
 

 

Take Action number 04 
Dag van de sport  
Uitgeest – Eén dag per jaar wordt gezamenlijk “DE DAG VAN DE SPORT” 
georganiseerd. Alle sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke 
organisaties verzorgen op de eigen locatie een open dagprogramma en via 
een stimulerende beweegroute worden de inwoners van de ene naar de 
andere accommodatie genavigeerd.  
   

 

Take Action number 05 
Voorlichting 
Uitgeest – Deskundigen verzorgen voorlichting over gezondheid, een actieve 
leefstijl en blessurepreventie op scholen, bij sport- en beweegaanbieders, bij 
zorg- en wijlzijnsinstellingen en op ouderavonden bij de kinderopvang en 
scholen. 
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Take Action number 06 
Beweegvriendelijke openbare ruimte 
Uitgeest – In Uitgeest worden beweegroutes in de openbare ruimte gemaakt om inwoners 
van jong tot oud te stimuleren om in beweging te komen en zo bewegen in het dagelijkse 
leefpatroon op te nemen. Als eerste wordt aansluitend op de opknapbeurt van wijk de 
Koog een “rondje de Koog” uitgedacht en gepromoot. Naast de route worden 
beweegelementen toegevoegd, die uitdagen tot beweging. Uitgangspunt is om zowel in 
ongeorganiseerd als georganiseerd verband de beweegroutes te gebruiken.  
 
 

Take Action number 07 
Open club 
Uitgeest – Clubs zetten zich structureel in om maatschappelijke doelen te helpen 
waarmaken. De clubs zetten hun sportaanbod, accommodatie en vrijwilligers in om 
maatschappelijke effecten te realiseren. Door de maatschappelijke rol te vervullen ontstaat 
politiek draagvlak, samenwerking, meer levendigheid, bekendheid en een positief imago in 
de buurt. Door meer zichtbaarheid wordt de club aantrekkelijker voor potentiële leden en 
sponsoren. 
 

 

Take Action number 08 
Opleiden 
Uitgeest – Trainers en coaches volgen de workshop: 
- herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, waarbij aandacht 

is voor op tijd signaleren en de beschikking te hebben over de juiste tools en 
competenties om grensoverschrijdende situaties bij te sturen of erger te voorkomen. 

- trainen en coachen vanuit pedagogisch perspectief; pubers. De fase waarin jongeren 
verkeren is anders en vraagt om een andere benadering en aanpak in de begeleiding. 
 

 

Take Action number 09 
Veilig sportklimaat 
Uitgeest – Besturen van clubs volgen de workshop Sociale veiligheid, waarbij aandacht 
wordt besteed aan de verantwoordelijkheid van bestuursleden wanneer er sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag. Enerzijds wat kan en moet de club doen en anderzijds hoe 
kan de club de kans hierop zoveel mogelijk verkleinen. 
 

  

Take Action number 10 
Een rookvrije generatie 
Uitgeest – Sport- en beweegaanbieders zetten zich in om een rookvrij sportterrein te 
realiseren, omdat dit een belangrijke omgeving is in het leven van een kind. Zien roken, 
doet roken. Een rookvrije sportvereniging geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt 
kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken.  
 

 

Take Action number 11 
Ledenwerven en behouden 
Uitgeest – Besturen van clubs volgen de workshop nieuwe inkomsten genereren en 
ledenbinding. Zij worden geïnformeerd en geïnspireerd over de kansen, mogelijkheden en 
hét plan van aanpak. 
 

 

 

Speerpunten: Duurzame sportinfrastuctuur, vitale aanbieders 
en positieve sportcultuur 
 

 

Goed en gezond bewegen is een basis die wij iedereen willen meegeven. Om een leven 
lang te sporten en te bewegen is: 
- Een functionele en duurzame sportinfrastructuur nodig. Onze sport- en 

beweegvoorzieningen en de openbare ruimte nodigen uit om in beweging te komen 
en bieden de gelegenheid om veelzijdig in actie te zijn. De nieuw te bouwen 
sportzaal ter vervanging van de Meet biedt kansen voor een integrale aanpak voor 
sport en bewegen in de breedste zin. 

- Een veelzijdig, inspirerend en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod en een 
solide basis van sterke en vitale sport- en beweegaanbieders noodzakelijk.  

- Een veilig sportklimaat het uitgangspunt. 
 

We richten de acties op: 
1. Het stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte van jong tot oud. 
2. Clubs en organisaties die maatschappelijk betrokken zijn en zij helpen om 

maatschappelijke doelen te realiseren. 
3. Het thema “een veilig sportklimaat” en “een rookvrije generatie”. 
4. Realisatie van pedagogische versterking van de sport. 
5. Ledenwerven en behouden voor sport- en beweegaanbieders. 
6. Het vormen van een netwerk van clubs en organisaties in Uitgeest, die hun 

kennis en expertise delen om te kunnen ondersteunen bij de acties. 
7. Eén open dag voor sport- en beweegaanbieders. 
8. Opleidingen en voorlichting voor vrijwilligers, ouders, trainers en besturen. 
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3.2 Van jongs af aan vaardig in bewegen 
Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. Wij zien dat kinderen steeds minder 
bewegen en dat de motorische vaardigheid steeds verder achteruitgaat. Dit willen wij in Uitgeest 
voorkomen. 
 
Wat willen wij bereiken? 

o Kinderen gaan meer en beter bewegen. 
o De inrichting van scholen, schoolpleinen en de weg ernaar toe dagen uit tot bewegen met 

aandacht voor veiligheid. 
o Extra aandacht voor de beweging van jonge kinderen (peuters en kleuters) en kinderen 

met een motorische achterstand. 
o Zorgen voor een doorgaande lijn in sport en bewegen van peuterspeelzaal tot de 

middelbare school. 
 

 
 

 
 

 

Speerpunten: Van jongs af aan vaardig in bewegen 
 

Om een leven lang te sporten en te bewegen is een basis nodig om van jongs af aan vaardig in 
bewegen te worden. In Uitgeest zien wij dat als gezamenlijke opgave van ouders, kinderopvang, 
onderwijs, sport- en beweegaanbieders en de gemeente. 
 
We richten de acties op: 
1. Bewegen als integraal onderdeel van het onderwijs. 
2. De motorische vaardigheid van kinderen van 2 t/m 12 jaar. 
3. Extra motorische begeleiding bij onvoldoende vaardig in bewegen. 
4. De kansen voor sport en bewegen die de nieuwbouw van de basisscholen met zich meebrengt. 

 

 
 

 

    

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Take Action number 12 
MQ-scan en extra begeleiding van de motoriek 
Uitgeest – Op basisscholen wordt de MQ-scan uitgevoerd. Dit is een 
betrouwbare en valide bekwaamheidstest voor de motorische 
vaardigheid, die kan worden gebruikt om de motorische vaardigheden 
van 4 tot 12-jarige kinderen in het primaire onderwijs te beoordelen. De 
deelnemende basisscholen bieden extra begeleiding aan kinderen waar 
de motorische vaardigheden nog niet op niveau zijn door bijv. 
Motorisch Remedial Teaching. 
 

 

Take Action number 13 
Naschoolsaanbod 
Uitgeest – Op, voor en met de basisscholen worden door sport- en 
beweegaanbieders na schooltijd sport- en beweegactiviteiten 
aangeboden. Dit aanbod is bedoeld om kinderen op een 
laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende 
sporten. 
 

 

Take Action number 14 
De beweegschool 
Uitgeest – Stilzitten is helaas een deel van onze cultuur geworden, dat 
moet anders! In de beweegschool gaan basisscholen aan de slag om 
bewegen een integraal onderdeel te laten worden van het onderwijs. De 
inrichting van de school, het schoolplein en de weg er naartoe samen 
met het beweegprogramma daagt de kinderen uit, ze komen in 
beweging en verkennen hun eigen grenzen. Bewegen wordt zo weer 
teruggebracht in de natuur van het kind, waardoor zowel de cognitieve 
als de motorische vaardigheden worden verbeterd. De opgave, 
kinderen meer te laten bewegen wordt hiermee teruggelegd bij de 
kinderen zelf. In de beweegschool wordt het jeugdsportfonds 
gepromoot. 
 

  

Take Action number 15 
Nijntje beweegdiploma 
Uitgeest – Op de kinderopvang en bij de gymvereniging wordt het 
Nijntje Beweegdiploma uitgevoerd. Het Nijntje beweegdiploma is een 
beweegprogramma voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Met het 
beweegprogramma leren peuters en kleuters spelenderwijs in 20 goed 
onderbouwde lessen de basisvormen van bewegen. Tijdens dit 
programma wordt het jeugdsportfonds onder de aandacht gebracht. 
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4. Afspraken 
 

4.1 Organisatie 
De ondertekening van dit Sportakkoord Uitgeest in actie! is een onderdeel van het uitvoeringsplan Buurtsportcoaches. Met dit Sportakkoord Uitgeest in actie! is 
de bal gaan rollen om sport en bewegen als doel en middel nog beter te benutten en te werken aan structurele samenwerking, waardoor alle inwoners een leven 
lang met plezier aan sport en bewegen deelnemen en optimaal kunnen profiteren van de positieve effecten hiervan. Met de betrokken partners gaan wij met de 
speerpunten en de acties aan de slag en monitoren de maatschappelijke effecten van deze speerpunten en acties. Wij sturen bij daar waar nodig en laten los 
indien noodzakelijk. Wij zijn met de betrokken partijen gezamenlijk verantwoordelijk. Van belang is om de energie, betrokkenheid en het eigenaarschap vast te 
houden.  

 
Regierol en koplopersgroep 
De coördinatie voor de uitvoering van het Sportakkoord Uitgeest in actie! ligt bij de koplopersgroep. De koplopersgroep bestaat uit de MHCU, Holland Sport BV, 
FC Uitgeest, Liefting Fit en de gemeente Uitgeest. Vanuit de koplopersgroep worden de speerpunten en acties, die in dit Sportakkoord zijn benoemd, 
gecoördineerd, gemonitord en wordt besloten welke acties worden toegevoegd. De koplopersgroep heeft een brede samenstelling van expertisegebieden en 
relevante netwerken. Waar nodig wordt de koplopoersgroep aangevuld. De gemeente faciliteert de koplopersgroep en de twee werkgroepen door het 
beschikbaar stellen van vergaderruimte in het gemeentehuis van Uitgeest. Voor het borgen van het Sportakkoord Uitgeest in actie! en de integrale aanpak zijn 
wij steeds op zoek naar de verbinding met de vertegenwoordigers in de sport, zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke partners en sluiten aan bij 
bestaande overlegstructuren. De buurtsportcoach speelt een rol in de tot stand brengen van deze verbinding en heeft hierin een proactieve houding. 

 
Werkgroepen 
Er zijn twee werkgroepen samengesteld met per werkgroep 7 vertegenwoordigers. Eén werkgroep voor de ambitie “Iedereen mag en kan meedoen” en één 
werkgroep voor de ambitie ”Van jongs af vaardig in bewegen”. De twee werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de acties binnen 
de ambities en speerpunten van het Sportakkoord. De werkgroepen komen minimaal 4 keer per jaar bijeen om acties te bedenken, uit te zetten en te evalueren.  
De werkgroepen vragen voor de nieuwe acties akkoord aan de koplopersgroep, De buurtsportcoach neemt deel aan de werkgroepen. 
 
Werkgroep 1 Iedereen kan en mag meedoen Werkgroep 2 Van jongs af aan vaardig in bewegen 

- Onderwijs - Gemeente 
- Liefting Fit - Onderwijs Tabijn 
- Fysio van Wolferen - Sportvereniging 
- MHCU - Kinderdagverblijf De Regenboog 
- Sportlink - Stichting Uitgeester Senioren 
- Scouting Uitgeest - Paramedische zorg 
- Holland Sport BV - Jongerenwerk Uitgeest 

 
Buurtsportcoach 
De buurtsportcoach in Uitgeest is de drijvende kracht. Dit betekent niet dat zij/hij verantwoordelijk is voor alle speerpunten en acties, maar zorgt voor de 
verbinding, samenhang en bewaakt de voortgang. Hierdoor wordt borging van het Sportakkoord Uitgeest in actie gerealiseerd. 
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4.2 Samenwerking  
Samenwerken aan acties in Uitgeest 
Wij zien het Sportakkoord Uitgeest in actie! als een kans om een impuls te geven aan de samenwerking met de partners in de gemeente. Uitgeest legt de focus 
op de verbinding met partners om een integrale aanpak te realiseren. Dit doen wij door het uitzetten van concrete acties en de inzet van de buurtsportcoach. Bij 
de acties worden de partners in het Sportakkoord Uitgeest in actie! uitgedaagd hun expertise en ervaring in te zetten om tot invulling van de acties te komen. Wij 
streven hierin naar samenwerking tussen verschillende partners en gebruiken het online sportplatform waar vraag en aanbod en de verschillende expertises bij 
elkaar komen. Door deze werkwijze verwachten wij vernieuwende ideeën en oplossingen. Wij monitoren het proces en de uitkomsten van deze acties actief om 
de aanpak continu aan te kunnen scherpen en ervaringen breed te kunnen delen. 
 
4.3 Communicatie 
Om zoveel mogelijk inwoners, maatschappelijke partners en sport- en beweegaanbieders in Uitgeest in beweging te krijgen en te houden is een goede 
communicatie van essentieel belang. Wij willen de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van het Sportakkoord Uitgeest in actie! vergroten, zodat meer 
Uitgeesters zich verbonden voelen met bewegen en met elkaar. Wij starten met het maken en publiceren van een promotiefilm per club of organisatie met een 
aanbod voor clinics op www.sportenbewegeninuitgeest.nl  

 
Boodschap 
Uitgeest in actie! Together, our strength”. Uitgeest is volop in beweging, Iedereen doet mee en werkt aan Uitgeest. Sport en bewegen verbindt inwoners in 
Uitgeest en stimuleert partijen om samen te werken. Wij nemen samen initiatief om te zorgen voor een passend aanbod, waar iedereen zich welkom voelt.  

 
www.sportenbewegeninuitgeest.nl  
Uitgeest in actie! is uiteindelijk een online sportplatform voor alles op het gebied van sport en bewegen in de gemeente Uitgeest. Voor inwoners is het een plek 
om het sport- en beweegaanbod, de beweegvriendelijke buitenruimte en de buiten- en binnensportaccommodaties te ontdekken, maar ook waar o.a. informatie 
is te vinden over financiële regelingen, het belang van bewegen, de aanbevolen hoeveelheid bewegen per dag en de toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking. Voor partners is het een plek om ervaringen te delen, te leren van elkaar en samen nieuwe initiatieven te ontplooien. Via het online sportplatform 
worden sport- en beweegaanbieders ondersteund met kennis en tools. Verder geeft dit platform het laatste nieuws op het sport- en beweeggebied en bevat per 
wijk een overzicht met activiteiten en evenementen. Tot slot biedt het online sportplatform een podium voor verhalen van ambassadeurs uit Uitgeest die met hun 
verhalen anderen inspireren en stimuleren.  

 
 

 
  

 
4.4 Financiën 
Het Sportakkoord Uitgeest in actie! bestaat uit diverse ambities, speerpunten en acties. Deze ambities, speerpunten en acties hebben een financiële dekking 
nodig en/of professionele ondersteuning. Door het Sportakkoord kunnen wij zowel inhoudelijk als financieel een extra impuls geven aan sport en bewegen in 
Uitgeest.  
 
Uitvoeringsbudget Sportakkoord 
De gemeente Uitgeest kan met het Sportakkoord uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen. Hiermee kunnen de ambities, speerpunten en acties uit het 
Sportakkoord worden opgepakt. Het gaat om een jaarlijks budget van € 10.000,-. 
 
 

Doe mee met sport en bewegen in Uitgeest! Draag jij of jouw organisatie de sport en het bewegen een warm hart toe? Sluit je dan 
aan bij het Sportakkoord Uitgeest in actie! en mail naar c.thomas@alkmaarsport.nl 
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Het uitvoeringsbudget van 2020 en 2021 wordt ingezet voor de volgende acties: 

Financiering Take Action Lijn € 1ste jaar € 2de  jaar 
Number 01 Bekendheid van sport en bewegen / digitaal sportplatform Lokale lijn € 2.500,- € 1.500,- 
Number 02 Gecombineerde leefstijl interventie Lokale lijn Basisverzekering Basisverzekering 
Number 03 Wekelijks wandeluur voor inwoners met gezondheidsproblemen Lokale lijn € 750,- € 500,- 
Number 04 Dag van de sport Lokale lijn € 1.000,- € 1.000,- 
Number 05 Voorlichting over gezondheid, actieve leefstijl en blessures Lokale lijn € 500,- € 250,- 
Number 06 Beweegvriendelijke openbare ruimte Lokale lijn € 500,- € 500,- 
Number 07 Open club Sportlijn Services Services 
Number 08 Opleiden Sportlijn Services Services 
Number 09 Veilig sportklimaat Sportlijn Services Services 
Number 10 Een rookvrije generatie Lokale lijn € 0,- € 0,- 
Number 11 Ledenwerven en behouden Sportlijn Services Services 
Number 12 MQ-scan / extra begeleiding bij motorische achterstand Lokale lijn € 2.500,- € 2.000,- 
Number 13 Naschoolsaanbod Lokale lijn € 1.250,- € 1.250,- 
Number 14 De beweegschool Lokale lijn € 1.000,- € 1.000,- 
Number 15 Nijntje beweegdiploma Sportlijn Services Services 
Number 16 Nader te bepalen voor 2de jaar ? N.V.T € 1.000,- 
Number 17 Nader te bepalen voor 2de jaar ? N.V.T € 1.000,- 

Jaarlijks wordt op basis van de actuele stand van zaken beoordeeld welke acties worden geborgd en toegevoegd. Dit is ook het moment om, op basis van de 
maatschappelijke resultaten, het Sportakkoord te actualiseren en de keuzes in het uitvoeringsbudget te bepalen en evt. her te verdelen. 
 
Lokale adviseur Sport 
Vanuit de “sportlijn” van het Nationaal Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport (Sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) ondersteuning beschikbaar middels een 
Lokale adviseur Sport. Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende de uitvoering van het sportakkoord (t/m 2021) en ondersteunt de sportaanbieders bij hun 
vraagstukken / dillema’s en zet de services, zoals genoemd in dit Sportakkoord, in. 
 
Gemeentelijke bijdrage 
De gemeente Uitgeest geeft uitvoering aan haar sport- en beweegbeleid. Verengingen en andere maatschappelijke instellingen die (samen) een positieve 
bijdrage kunnen leveren kunnen in samenwerking met de buursportcoach activiteiten organiseren en hiervoor stelt zij activiteitenbudget ter beschikking.  
 
Cofinanciering van partners en inzet in natura 
Partners die zich verbinden aan het Sportakkoord Uitgeest in actie! leveren inzet in natura of stellen financiële middelen ter beschikking. 
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Sportakkoord Uitgeest samen in actie! 
 


