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Het Nationaal 
Sportakkoord
Sport verenigt 
Nederland

Regeling Lokale 
sportakkoorden



Leiden



Leiden

Leden van sportverenigingen

Leiden                      24%

Nederland               24% 

Halen van beweegrichtlijnen

Leiden                      63%

Nederland               52%

Overgewicht

Leiden                       51%

Nederland                50%



Aanleiding
Nationaal 

Sportakkoord



Bedoeling Sportakkoord

• Meer mensen sporten & bewegen met plezier

• Impuls lokaal sportbeleid

• Duurzame versterking van de sport

• Sportoverstijgend denken

• Hogere organisatiegraad lokale sport

• Samenwerking tussen bonden

• Uitbreiding lokale netwerken

• Resultaat op ambities



Gedachten achter het 

Nationaal Sportakkoord

• Stimuleren van samenwerken en verbindingen

• Prioriteit voor kwaliteit van sportaanbieders

• Invoeren van zo min mogelijk nieuwe dingen

• Leveren van maatwerk, geen blauwdruk

• Centraal stellen van verenigingsondersteuning

• Ontwikkelen/versterken van ondernemende houding 

• Delen van verantwoordelijkheid

• Delen van lusten en lasten

• Inzetten op cultuurverandering

• Realisatie via Lokale / regionale 

sportakkoorden



Wat is een lokaal sportakkoord?

• Set aan afspraken tussen gemeente, sportaanbieders 

en maatschappelijke partners,     

• en eventueel bedrijfsleven en fondsen

• met visie en onderbouwing

• die aanzet tot uitvoering,

• prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding

• en gericht is op ambities uit Nationaal Sportakkoord
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1. Inclusieve sport (iedereen doet mee)

2. Duurzame sportinfrastructuur 

(inrichting en gebruik accommodaties)

3. Vitale aanbieders (toekomstbestendige 

sport- en beweegaanbieders)

4. Positieve sportcultuur (onbezorgd en 

veilig kunnen sporten en bewegen)

5. Vaardig in bewegen (jeugd leert goed 

bewegen)

6. Topsport die inspireert (Goed 

voorbeeld doet goed volgen)

Thema’s in het Sportakkoord
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Ondersteuning 

• Sportformateur

• Uitvoeringsbudget

• Lokale adviseur 

sport

• Services

Leiden



Leiden
Leiden

(125.000 

inwoners)

Sportformateur

(eenmalig)

Uitvoeringsbudget

(zowel 2020 als 

2021)

Lokale 

Adviseur 

Sport (in 

2019, 2020, 

2021)

Services (in 

2019; 2020 

en 2021 

nog 

vaststellen)

Totaal bijdrage 

uit Nationaal 

Sportakkoord

€ 15.000 € 60.000 16 uur per 

jaar

€ 21.000 2019: € 36.000

2020: € 81.000

2021: € 81.000

Totaal 

(maximaal)

€ 15.000 € 120.000 48 uur € 63.000 2019 t/m 2021:

€ 198.000

Lokale lijn Sportlijn Totaal+ =




