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VOORWOORD
Meer Leidenaren een leven lang laten genieten van sport en
bewegen. Dit is het hoofddoel van het Sportakkoord Leiden. Samen
met sportverenigingen, andere sport- en beweegaanbieders,
maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijven en de
gemeente bundelen we de krachten om dit doel te bereiken.

In navolging op het Nationaal Sportakkoord
sluiten we in Leiden een lokaal akkoord
waarmee sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven
en gemeente gezamenlijk sport en bewegen voor iedere inwoner in Leiden aantrekkelijk en toegankelijk maken.
Hoewel mensen de komende tien jaar naar
verwachting evenveel blijven sporten, zal de
manier waarop ze dat doen veranderen. We
willen inspelen op de veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving. Daarom
hebben we met een groot aantal partijen
ambities geformuleerd waar we samen de
komende jaren (nog) harder aan gaan werken: het Sportakkoord Leiden.
Gedurende de totstandkoming van het akkoord overvallen door de Corona-crisis.
Hierdoor hebben we minder intensief met
elkaar kunnen samenwerken en had een
deel van de partijen tijdelijk andere prioriteiten. Met gezamenlijke energie is het toch
gelukt de ambities en zoveel mogelijk con-

crete acties op papier te krijgen. Op sommige onderdelen is dit minder uitgewerkt dan
vooraf gepland. De Corona-crisis heeft ons
aan de andere kant ook veel opgeleverd.
Nog meer dan daarvoor is het belang van
sport en bewegen voor een gezonde leefstijl aangetoond en is met vereende krachten vanuit samenwerkende partijen van
Sportstad Leiden (Leidse Sport Federatie
(LSF), Topsport Leiden en de gemeente Leiden) een Platform opgericht om de Leidse
sportverenigingen te ondersteunen in deze
crisistijd. Deze positieve ontwikkelingen geven extra energie om samen aan de slag te
gaan.
De ambities in dit akkoord zijn uitgewerkt in
concrete ideeën en acties waar betrokkenen het liefst zo snel mogelijk mee aan de
slag gaan. De winst van dit akkoord is dat de
ambities geformuleerd zijn door partijen gezamenlijk, door professionals en vrijwilligers
uit sport, welzijn en gezondheid. Er is een
grote betrokkenheid bij sport en bewegen in
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Leiden, dat bleek tijdens de goed bezochte
bijeenkomst ‘De eerste helft’ op 9 maart
waar ruim 80 mensen - vanuit persoonlijke
of professionele betrokkenheid - bereid waren om een gezamenlijke koers uit te zetten.
Dit akkoord is de uitkomst van alle inbreng
voor, tijdens en na de brede bijeenkomst en
van de werkgroepen in de afgelopen periode vanaf januari.
Deelname door een groot aantal partijen bij
de totstandkoming van het Sportakkoord,
was de eerste stap om de ambities waar te
maken. Organisaties die hebben geparticipeerd in de werkgroepen, hebben de intentie uitgesproken mee te willen werken aan
het realiseren van de ambities via de omschreven acties. Niet iedereen hoeft overal
aan mee te werken. Ieder doet waar dit past
en draagt naar eigen kunnen bij. Ook nieuwe partijen zijn van harte uitgenodigd om
een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van dit akkoord. Op 7 juli as geven
we vervolg aan dit Akkoord en gaan we in
‘De Tweede Helft’ gezamenlijke, met álle
partijen uit de stad, aan de slag om de acties
te verwezenlijken.
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Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar
door de manier van samenwerken en uitvoeren geven we sport en bewegen in de
stad een extra impuls!
Mede namens de Kwartiermakersgroep,
Mijke Sluis, Sportformateur
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1. FEITEN EN CIJFERS
Inwoners
Leiden is met 124.899 inwoners (1 januari
2019) de vierde gemeente van Zuid-Holland
en is met 5646 inwoners per vierkante kilometer sinds 2014, na Den Haag, de dichtstbevolkte gemeente van Nederland.
Volgens cijfers van de PBL/CBS regionale
prognose 2019-2050, wordt een sterke
groei verwacht in het aantal inwoners in de
Leidse regio. Leiden heeft in 2035 naar verwachting 142 duizend inwoners, ruim 17 duizend meer dan nu. Het aandeel inwoners 65
jaar en ouder neemt toe tot 21,2% in 2035,
maar ligt nu met 14,8 procent onder het landelijk gemiddelde. Door het grote aantal
jongvolwassenen heeft Leiden relatief een
jonge bevolking, al komen gezinnen met
jonge kinderen hier relatief minder voor dan
in de vijftig grootste gemeenten. Ook was er
de laatste tien jaar sprake van ontgroening:
het aantal kinderen en jongeren onder de
achttien daalde van 20.901 in 2009 tot
19.804 in 2019 (-5%). Volgens de prognose
zal het aantal minderjarigen tot 2029 weer
toenemen (22,9 duizend in 2029).

grootste deel van het sportareaal in eigen
beheer zoals de sportparken, atletiekbaan,
tennisbanen, sporthallen, zwembaden en
gymnastiekzalen. Commerciële aanbieders
maken gebruik van hun eigen centrum en
we zien dat steeds vaker de openbare ruimte gebruikt wordt als sportfaciliteit. De komende jaren is nieuwbouw voorzien voor
het combibad De Vliet, het indoorsportcentrum en de nieuwe ijshal. Daarnaast zijn er
plannen voor drie wijksportparken in de
stad.

Sportareaal
Leiden telt op dit moment circa 100 sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, en wordt er sport en bewegen aangeboden via welzijn en andere aanbieders in
de stad. Hiermee kent Leiden een grote
groep actieve inwoners die via de georganiseerde sport, urban sport en anders- en ongeorganiseerde sport wekelijks in beweging is. De gemeente Leiden heeft het
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Beweegrichtlijn
59% van de inwoners sport wekelijks (10-11
jarigen zelfs 86%), waarvan 24% lid is van
een sportvereniging. Het percentage jeugdigen ligt substantieel hoger met 51% in de
leeftijdscategorie 5-9 jaar en 65% van de 1014 jarigen is lid van een sportvereniging.
Het percentage inwoners dat voldoet aan
de beweegrichtlijnen (68%) ligt dan ook ver
boven het landelijk gemiddelde.

Gemeentelijk beleid
De gemeente Leiden heeft recent een nieuw
beleidskader ‘Sport en gezondheid 20192023: Samen maken we de stad gezond en
actief’ vastgesteld. In dit beleidskader staan
zeven ambities centraal waarvoor de gemeente verschillende instrumenten inzet
om dit te realiseren. De 7 ambities zijn:
Leidenaars,
1. hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl;
2. gaan verantwoord om met genotmiddelen;
3. hebben een gezond gewicht;
4. bewegen voldoende.
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Leiden,
5. heeft sterke en toekomstbestendige
sportverenigingen;
6. openbare ruimte is beweegvriendelijk;
7. aantrekkelijk, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen.
Vanuit de ambities uit het beleidskader
wordt een koppeling gemaakt met de ambities en doelen van het Nationaal Preventie
Akkoord. Samenwerking vanuit het sportakkoord wordt gezocht met het Lokaal preventieplan en daar waar overlap met de doelen
is, wordt waar mogelijk samen opgetrokken.
Daar waar mogelijk en logisch, sluiten we in
dit Akkoord aan en trekken we samen op
met de gemeente om de ambities gezamenlijk te realiseren.
Tevens heeft de gemeente met het programma Sterke Sociale Basis een andere invulling gegeven aan de samenwerkingsafspraken met de welzijnspartners in de stad met
als doel een samenhangend geheel aan
activiteiten en voorzieningen aan te bieden
die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Leiden. Logische verbindingen en
samenwerkingen met de betrokken partijen,
Stichting SOL, Sportief Besteed Groep, Incluzio en BuZz worden en zijn gezocht in dit
lokale akkoord.

2. AMBITIES
Met het Sportakkoord Leiden hebben de
betrokken partijen de intentie uitgesproken
een bijdrage te gaan leveren aan de gezamenlijke ambitie dat alle inwoners een leven
lang kunnen genieten van sporten en bewegen. Dit betekent dat er voldoende en passend sport- en beweegaanbod én sport- en
beweegruimte is voor alle inwoners uit de
stad. De basis hiervoor zijn sterke sportbaanbieders waar we trots op zijn.
We maken sporten en bewegen mogelijk en
aantrekkelijk, voor iedereen, een leven lang.
Nu en in de toekomst. Ieder op zijn eigen niveau en met zijn eigen motief: of dat nu presteren is of genieten, ontspannen, ontmoeting, gezelligheid, uitdaging of gezondheid.
De basis hiervoor zijn sterke sportverenigingen met een gezonde organisatie en voldoende openbare (groene)ruimte geschikt
voor sport- en beweegactiviteiten voor zowel gebonden, anders georganiseerde als
individuele sporters. We doen dit langs een
viertal ambities die afkomstig zijn uit het Nationale Sportakkoord.
In het Nationale Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd:

Duurzame sportinfrastructuur
Om met zijn allen een leven lang te kunnen
sporten en bewegen, is een functionele,
goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.
Vitale sport- en beweegaanbieders
We willen aanbieders van sport en bewegen
toekomstbestendig maken zodat sport en
bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
Positieve sportcultuur
Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven
lang sporten.
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Een leven lang sporten en bewegen begint
bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds
minder bewegen en dat hun motorische
vaardigheid steeds verder achteruit gaat.
Topsport die inspireert
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie
voor de verenigende waarde van sport.

Inclusief sporten en bewegen
De ambitie is dat iedere Nederlander een
leven lang plezier kan beleven aan sporten
en bewegen.
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In Leiden hebben we hebben we de volgende 4 ambities en bijbehorende doelstellingen
geformuleerd:

1. Sport en bewegen voor iedereen
Alle Leidenaren kunnen een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen. Inclusief sporten en bewegen
is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, migratieachtergrond,
seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg.

2. V
 itale sportaanbieders
Leidse sportverenigingen hebben voldoende vrijwilligers, professioneel kader en bestuursleden.

3. D
 uurzame sportinfrastructuur
Leiden heeft een energieneutrale en klimaatadaptieve sportinfrastructuur en heeft multifunctionele open
sportaccommodaties.

4. T
 opsport die inspireert
Leidse (oud)topsporters inspireren en enthousiasmeren talenten en inwoners van Leiden én kennis en
ervaring wordt onderling gedeeld op het gebied van topsport en bewegen en talentontwikkeling.

Partners
Om de ambities waar te maken zijn concrete
acties en ideeën uitgewerkt met een groot
aantal partijen uit de stad. Door Corona zijn
echter minder sportorganisaties en andere
partijen uit de stad betrokken geweest bij de
totstandkoming van dit Akkoord dan initieel
gedacht. In het vervolg en bij de uitvoering
zullen meer sportorganisaties, zorgpartijen
en onderwijs zich naar verwachting aansluiten.
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Voor de uitvoering is blijvende samenwerking cruciaal. We zoeken de dwarsverbanden waar dit logisch en nuttig is, zowel tussen sportaanbieders onderling als
samenwerking tussen sportaanbieders en
andere partijen uit welzijn, zorg, onderwijs
en gemeente. Ook het bedrijfsleven speelt
een belangrijke rol in het verwezenlijken van
de ambities en acties uit dit Akkoord. Zij
worden daarom van harte uitgenodigd zich
aan te sluiten bij het Sportakkoord.

2.1. SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN

Alle inwoners van Leiden beleven plezier sporten en bewegen en
ondervinden de voordelen hiervan. Hoewel meer Leidenaren
voldoen aan de beweegrichtlijnen dan de gemiddelde Nederlander,
is dit helaas nog niet voor iedereen in Leiden vanzelfsprekend.
Zeker niet voor kwetsbare en speciale doelgroepen zoals ouderen,
mensen met een beperking en inwoners met een
migratieachtergrond, gezondheidsachterstand of lage sociale
positie. 6% van de inwoners van Leiden is zelfs inactief.

Leiden heeft een rijk sport- en beweegaanbod voor haar inwoners, zowel via de vele
sportverenigingen als via sport- en beweegactiviteiten in de wijken. 59% van de inwoners sport wekelijks (10-11 jarigen zelfs
86%), waarvan 24% lid is van een sportvereniging. Het percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (68%) ligt
dan ook ver boven het landelijk gemiddelde.
Maar sport en bewegen is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor de
kwetsbare en speciale doelgroepen zoals
ouderen, mensen met een beperking en inwoners met een migratieachtergrond, gezondheidsachterstand of lage sociale positie. Bekend is dat sportdeelname onder
deze doelgroepen lager ligt dan het landelijk gemiddelde. In Leiden is zelfs 6% van de
inwoners inactief. Dit betekent dat zij geen
enkele dag in de week voldoen aan de be-

weegrichtlijn van 30 minuten matig intensief
bewegen per dag. Daarnaast volgt Leiden
de landelijke trend in een sport- en beweegafname en uitval bij traditionele sportverenigingen van 12-18 jarigen en is spelen en bewegen minder vanzelfsprekend geworden
in het dagelijks leven van kinderen dan een
aantal decennia geleden.
Het stimuleren van sport en bewegen begint
al op jonge leeftijd. De rol van het (basis)onderwijs mag hier dan ook niet ontbreken.
Goede samenwerkingen en verbindingen
tussen scholen en sportaanbieders moeten
leiden tot vroege kennismaking met sportverenigingen en diverse sport- en beweegactiviteiten, als opmaat naar een leven lang
sporten en bewegen.
Uit onderzoek is gebleken dat als kinderen
met minder ontwikkelde motorische vaar-
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digheden gaan sporten, dit eerder tot blessures kan leiden. Doel is om kinderen veelzijdig te laten bewegen waardoor hun
motoriek goed ontwikkelt, ze plezier in bewegen en sport krijgen en houden en ook
op latere leeftijd met plezier en blessurevrij
blijven sporten en bewegen. Aansluiting
vinden bij de 10 basis-beweegvormen uit
het Athletic Skills Model (ASM) is in gesprekken vaak genoemd als methodiek om
de kinderen in Leiden breed motorisch te
ontwikkelen.
We zetten in op het mogelijk maken van
sporten en bewegen voor iedereen, om alle
Leidenaren de positieve effecten te laten ervaren op de gezondheid, het opdoen van
sociale contacten en (weer) laten deelnemen in de maatschappij. We constateren
dat er al veel aanbod is voor kwetsbare inwoners en speciale doelgroepen, maar dat
deze niet altijd voldoende bekend is bij de
doelgroepen zelf. Ook de samenwerking en
afstemming tussen deze beweegaanbieders zou intensiever en structureler kunnen.
Daarnaast weten we nog niet voldoende wat
de beweegredenen voor sport en bewegen
zijn van de verschillende doelgroepen. Voor
de jeugd wordt specifiek aandacht gevraagd voor een breed motorische ontwikkeling en wordt voor het stimuleren van
sport en bewegen onder 12-18 jarigen door
sportaanbieders aansluiting gezocht bij de
belevingswereld van de doelgroep en bij de
ontwikkelingen in de urban sports zoals
freerunning en skateboarden.
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In dit Akkoord wordt onderscheid gemaakt
tussen algemeen geldende acties voor alle
doelgroepen die een afstand tot sport en
bewegen hebben en aanvullende acties die
specifiek gelden voor een doelgroep of leeftijdscategorie.

Doelstelling
Alle Leidenaren kunnen een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen. Inclusief
sporten en bewegen is vanzelfsprekend.
Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of
mentale gezondheid, migratieachtergrond,
seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg.

Acties
Inventariseren, communiceren en enthousiasmeren
1. Inventariseren van de specifieke wensen en behoeften van de verschillende inactieve doelgroepen. Dit
doen we door bijvoorbeeld het uitvragen via enquêtes, interviews, aanwezig zijn in de wijken en plekken
waar de kwetsbare doelgroepen komen. Ook bundelen we alle reeds beschikbare kennis van partijen uit
de stad en andere bronnen. De Buurtsportcoach speelt hierin een centrale rol, maar ook de inzet van de
bestaande QuickScans van bijvoorbeeld MotiFactor of kennis en expertise van Leyden Academy dragen
bij.
2. Beter zichtbaar, vindbaar en bereikbaar maken van het sport- en beweegaanbod per wijk voor (inactieve)
inwoners van de stad. Via o.m. het digitale platform van sportstad Leiden, de kanalen van welzijnspartijen
in de stad, maar ook via bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen, social mediacampagnes, en andere mogelijkheden om de verschillende doelgroepen effectief te bereiken.
3. Inzetten van (oud)topsporters om de diverse doelgroepen te inspireren en enthousiasmeren. Via Stichting
Topsport Leiden kunnen partijen een beroep doen op de inzet van (oud)topsporters voor bijvoorbeeld het
geven van een clinic, prijsuitreiking, praatje of aanwezigheid.

Sport- en beweegaanbod
4. Continueren van succesvolle bestaande projecten en kansrijke nieuwe projecten gericht op het in
beweging brengen van kwetsbare inwoners met een afstand tot sport en bewegen. Enkele voorbeelden
uit een lange lijst van projecten zijn voor kwetsbaren; BuurtGym, zwemlessen voor vrouwen met een
migratieachtergrond en Lekker in je lijf. Voor ouderen de Derde Helft, Vitality Club, Walking Sports,
scootmobiel tochten, wandel- en fietsfit; en voor de jongste jeugd het Nijntje Beweegdiploma.
5. Uitbreiden van sport- en beweegmogelijkheden afgestemd op de behoeften van de specifieke doelgroep. Genoemd zijn uitbreiding van g-sporten (zwemmen, fitness), denksport in de wijk en beweegaanbod voor kinderen die niet voldoen aan de beweegrichtlijn. Samenwerking tussen sportverenigingen,
zorginstellingen, welzijn, gemeente en andere (commerciële) partijen is nodig om passend aanbod en
programma’s te realiseren.
6. Organiseren van laagdrempelige kennismakingslessen, try-outs, opendagen, schoolsport (regulier
inclusief urban sports en aanbod aangepast sporten) voor specifieke doelgroepen.
7.

Organiseren van een gezondheidsmarkt per wijk waar alle aanbieders van sport- en beweegactiviteiten
voor de kwetsbare doelgroepen gezamenlijk beschikbaar aanbod laten zien. Hierbij kan aangesloten
worden bij de DOE beurs van BuZz of bij de jaarlijkse Sportmarkt (*zie Topsport die inspireert).

Deskundigheidbevordering en randvoorwaarden
8. Deskundigheidsbevordering, scholing (technisch) kader en begeleiding voor vrijwilligers en professionals om te leren omgaan met het begeleiden van kwetsbare doelgroepen. Dit kan via cursussen, opleidingen en trajectbegeleiding. Hierbij wordt aangesloten bij bestaande opleidingstrajecten en/of bij de
services die worden aangeboden via NOC*NSF.
9. Beter zichtbaar maken en communiceren van financiële mogelijkheden en regelingen in de gemeente via
Sportstad Leiden en de sociale wijkteams. Tevens wordt bekeken of er aanvullende financiering mogelijk
is voor specifieke doelgroepen of programma’s in samenwerking met het lokale bedrijfsleven.
10. Sport- en beweegaccommodaties zijn toegankelijk zodat iedereen kan deelnemen aan sporten en
bewegen op de accommodaties. Bij nieuwbouw en renovatie van sportaccommodaties wordt voldaan
aan de wettelijke verplichting om accommodaties toegankelijk te maken volgens de wettelijke normen en
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wordt gebruikt gemaakt van de kennis en expertise vanuit de doelgroep zelf.
11. Coördinatie is nodig om de diverse sport- en beweegprogramma’s en aanbod af te stemmen op de
wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen om de juiste match tot stand te brengen. In
overleg met de Sportief Besteed Groep en SOL wordt bekeken of er een persoon/Buurtsportcoach
aangewezen kan worden die de coördinatie van sport en beweegaanbod voor de kwetsbare en speciale
doelgroepen in Leiden op zich kan nemen en als centraal aanspreekpunt fungeert voor partijen en
inwoners uit de stad.

Jeugd
12. Stimuleren van sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders meer met elkaar samen te
werken via bijvoorbeeld gastlidmaatschappen om de jeugd breder te gaan trainen, jeugd te behouden en
wellicht ook nieuwe talenten te ontdekken. Een format voor deze cross-overs wordt gemaakt, naar goed
voorbeeld van de samenwerking tussen Leiden Atletiek IHCL en IJVL, en gedeeld met de sportverenigingen in de stad.
13. Continueren van de begeleiding van basisscholen bij het toewerken naar een Gezonde School en inzetten
op het duurzaam maken van beweeginterventies Gezonde School-trajecten. Scholen worden gestimuleerd landelijke subsidie aan te vragen voor de ondersteuning hierbij van de GGD.
14. Samen optrekken met scholen, sportverengingen, welzijnspartijen en GGD-HM om de 10 grondvormen
van het ASM aan te bieden op de scholen (primair en voortgezet onderwijs).
15. Vergroten van het beweegaanbod voor de jeugd in de openbare ruimte (pleintjes in de wijk) via de inzet
van onder andere buurtsportcoaches en jeugd- en jongeren makelaars door structurele samenwerking
tussen SOL, Sportief Besteed Groep en sport- en beweegaanbieders.

Inwoners met een beperking
16. Opzetten van een Netwerkgroep aangepast sporten. Dit wordt een centraal punt om wensen en behoeften te bespreken, deskundigheidsbevordering te realiseren bij verenigingen, en een nauwere samenwerking tussen sportaanbieders, zorginstellingen, speciaal onderwijs en ervaringsdeskundigen te
bewerkstelligen. Het netwerk en de werkzaamheden van de consulent aangepast sporten vormen
hiervoor de basis.
17. Inventariseren van de mogelijkheid een uitleenbank van sporthulpmiddelen te realiseren via Wheels2Sport. Samenwerking binnen de provincie of met omliggende gemeenten behoort tot de inventarisatie.
18. Inventariseren van een regionale samenwerking met Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten, op het gebied van vervoer, aanbod, subsidiemogelijkheden en sporthulpmiddelen.
19. Continueren van bestaande initiatieven waaronder het Sportloket in samenwerking met Basalt Revalidatie
en Schoolsport aangepast sporten.
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2.2. VITALE SPORTAANBIEDERS

Het streven naar gezonde, vitale en duurzame sportverenigingen
staat in Leiden hoog op de agenda. Om dit te kunnen bereiken én
behouden zijn binnen de verenigingen zowel voldoende
vrijwilligers als kwalitatief sterk (vrijwillig) kader en bestuur nodig.
Dit is een uitdaging! Meer samenwerking tussen verenigingen
onderling maar ook met andere partijen uit de stad én centrale
verenigingsondersteuning kwamen naar boven als rode draad.

De sport drijft voor een heel belangrijk deel
op vrijwilligers die vanuit de passie voor de
sport vrijwillig een bijdrage leveren binnen
verenigingen. Hoewel het landelijke percentage mensen dat zich inzet als vrijwilliger bij
een sportclub al meerdere jaren stabiel is,
hebben verenigingen het toch steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden.
Ook in Leiden. Steeds minder mensen zijn
bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportverenigingen op zich te nemen. Vrijwillige inzet gebeurt steeds meer
op incidentele basis. Tevens zijn door de
toegenomen complexiteit van de samenleving de eisen die aan (besturen van) sportverenigingen worden gesteld steeds hoger
geworden. Het werven van voldoende en
kwalitatief goed kader en bestuur is hierdoor lastig.
Aandacht voor werving en behoud van voldoende vrijwilligers is daarom een belangrijk speerpunt in dit Akkoord.

Binnen het vrijwilligerswerk wordt door de
betrokkenen aangegeven twee soorten te
onderscheiden:
• Vrijwilligers met (sport)specifieke vaardigheden en competenties, zoals trainers, coaches, scheidsrechters, maar
ook bestuursleden met specifieke vaardigheden zoals bijvoorbeeld financiële
of juridische kennis.
• Vrijwilligers voor het uitvoeren van klussen waarvoor geen sport-specifieke kennis nodig is, zoals barpersoneel, terreinonderhoud en schoonmaak.
Er is gesproken over een aantal belangrijke
randvoorwaarden die ingevuld zouden
moeten worden als basis voor het aantrekken en behouden van voldoende vrijwilligers op de verschillende functies. Een sterke organisatiestructuur wordt beschouwd
als voorwaarde om voldoende (en) professioneel kader te werven. Aandacht moet er
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daarbij zijn voor heldere functie- en taakomschrijvingen, vrijwilligersbeleid (op maat) en
een goed beeld welke specifieke kennis nodig is binnen de verenigingen en waar deze
gevonden kan worden. Alleen dan zijn vrijwilligers bereid verenigingstaken op zich te
nemen. Naast deze beleidsmatige randvoorwaarden is het creëren van betrokken-
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heid, sleutel tot succes bij het werven én
behouden van de vrijwilligers binnen de
sportvereniging.

Doelstelling
Leidse sportverenigingen hebben voldoende vrijwilligers, professioneel kader en
bestuursleden.

Acties
Beleid en organisatie
20. Ontwikkelen van algemeen vrijwilligersbeleid voor de sportverenigingen in Leiden, met in ieder geval
aandacht voor het ontwikkelen van functieprofielen, taakomschrijvingen en protocollen en het bieden van
opleidings- en begeleidingsmogelijkheden.
21. Implementeren van het algemene vrijwilligersbeleid bij verenigingen waarbij aandacht is voor maatwerk
en cultuur. Hierbij zal onderzocht worden of een onkostenvergoeding, de belastingvrije vrijwilligers
vergoeding, een mogelijkheid is om belemmeringen weg te nemen.
22. Inventariseren welke (niet-sportspecifieke) werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door samenwerkingen met andere partijen uit de stad zoals Gemiva of DeZijlBedrijven (DZB). Een koppeling met de
ontwikkelingen van de wijksportparken lijkt hierbij logisch.
23. Opstellen van een helder overzicht welke ondersteuningsmogelijkheden er voor de verenigingen zijn en
matchen met de behoefte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de services vanuit NOC*NSF en de
sportbonden in samenwerking met de adviseur Lokale Sport.

Samenwerking
24. Verkennen van een manier om verdere ondersteuning, in aanvulling op de taken van de Breedtesportcoördinator, te bieden aan de Leidse sportverenigingen, waar samenwerking tussen de verenigingen
centraal wordt gefaciliteerd, gestimuleerd en gecommuniceerd. Samenwerking tussen bestaande
ondersteuningsstructuren en mogelijk ook met het recent opgerichte Platform wordt hiervoor verkend.
25. Inventariseren van de ondersteuningswensen vanuit sportverenigingen. In de gesprekken zijn de
volgende onderwerpen genoemd:
• Uitbesteden van sporttak overstijgende taken van het bestuur zoals bijvoorbeeld financiën en
juridische zaken
• Zoeken van samenwerking met en ondersteuning van het lokale bedrijfsleven voor bijvoorbeeld hulp
bij sporttak overstijgende werkzaamheden door inzet van kennis en expertise ten behoeve van
verenigingen
• Leveren van expertise en faciliteren van een online-omgeving waar bv wettelijke regelingen te vinden
zijn vertaald naar de Leidse situatie.

Werving en communicatie
26. Organiseren van een jaarlijks stads-brede reclamecampagne voor het werven van vrijwilligers voor
sportverenigingen.
27. Meer gebruik maken van kennis en ervaringen van zowel mensen binnen de eigen vereniging (ophalen via
een enquête), tussen verenigingen onderling en ook van de vacaturebank van i-Doe.
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2.3. 	DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR

Zoveel mogelijk Leidenaren aan het sporten en bewegen te krijgen
en te houden is de ambitie van dit Sportakkoord. Om dat te
bereiken is een fysieke leefomgeving, een sportinfrastructuur,
nodig die sporten en bewegen bevordert. Voorzieningen moeten
op orde zijn, aantrekkelijk, duurzaam en multifunctioneel zijn en
openbare ruimtes beweegvriendelijk.

Duurzaam: energie en klimaat
Sportverenigingen en de gemeente realiseren zich dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een aantrekkelijk woonklimaat en gezonde leefstijl in de stad door
zich in te zetten voor energietransitie en klimaat. Zij willen hiermee bijdragen aan de
landelijke doelstelling om in 2030 49% CO2reductie te realiseren op de sportaccommodaties en de openbare ruimte. Zij willen
concreet bijdragen via projecten om energie te besparen, duurzaam (zonne)energie
op te wekken, gebruik van aardgas uitfaseren, vergroening stimuleren en circulair den-

ken en handelen na te streven. Bij de uitvoering van de acties zullen gemeente en
verenigingen samenwerken om maximaal
maatschappelijk rendement te halen. Tevens wordt gebruik gemaakt van bestaande
landelijke regelingen zoals BOSA en RVO
subsidies en De Groene Club en wordt gekeken naar gezamenlijke inkoop en het delen van kennis en ervaringen onder de
sportverenigingen.

Doelstelling
Leiden heeft een energieneutrale en klimaatadaptieve sportinfrastructuur.

Acties
28. Duurzaamheidsscans maken van alle relevante eigen sportaccommodaties om hiermee inzicht te krijgen
in de energielabels.
29. Opstellen van een routekaart voor verduurzamingsmaatregelen, op basis van resultaten uit de scans, om
bij te dragen aan de doelstelling voor 2030.
30. Samenstellen van een werkgroep om verenigingen te ondersteunen bij het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen. Ondersteuning door onder meer het inzichtelijke maken van bestaande regelingen en
het faciliteren van gezamenlijke inkoop en kennisdeling.

18

Gebruik en exploitatie van
sportaccommodaties en open
(sport)parken
Bij sportverenigingen groeit het besef dat
voor een efficiënter en intensiever gebruik
van de sportvelden en accommodaties én
voor betere exploitatiemogelijkheden, gekeken zou moeten worden naar mogelijkheden voor multifunctionele open sportaccommodaties. Hierdoor kunnen naast
alleen de eigen leden, ook meer verschillende doelgroepen gebruik maken van de bestaande sport- en beweegruimte in de stad,
op momenten dat de velden of accommodatie niet gebruikt wordt. Te denken valt aan
leden van andere sportverenigingen, bewegingsonderwijs, fun- en urban sports, recreanten en ongeorganiseerde sporters.
Samenwerking tussen verschillende partijen uit de stad is hiervoor noodzakelijk en zal
worden opgezocht. Als kansrijke oplossingen worden samenwerkingen tussen buurtverenigingen, kinderopvang, fysiotherapie,
welzijnsorganisaties en/ of kleine onderne-

mers (aanbieden van werkplekken) aangedragen. Ook kan hierbij worden gekeken
naar samenwerkingen met omliggende gemeenten.
Bij de uitwerking van open (sport)parken
wordt door de sportverenigingen expliciet
aandacht gevraagd voor het waarborgen
van de veiligheid en eigendom van de verenigingsgebouwen en materialen.
In Leiden wordt al intensief gewerkt aan de
ontwikkeling van wijksportparken. De wens
is uitgesproken dat gemeente samen met
sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties samen hierin optrekken
en in gezamenlijkheid bekeken wordt hoe
sportaccommodaties, naast gebruik door
sportclubs, breder maatschappelijk benut
kunnen worden, door slimme samenwerkingen aan te gaan. In de plannen van de herontwikkeling van de drie sportparken
-Roomburgerpark, Mors en Noord-, gaan
clubs en gemeente samen aan de slag.

Acties
31. Samenwerkingen tussen verschillende partijen uit de stad wordt opgezocht en versterkt om mogelijkheden voor multifunctionele open sportaccommodaties te onderzoeken. Hierbij wordt rekening gehouden
met het eigendom en veiligheid van verenigingsgebouwen en materialen.
32. Sportverenigingen en gemeenten gaan samen aan de slag om mogelijkheden te bekijken hoe sportaccommodaties breder maatschappelijk benut kunnen worden. Concreet wordt hier op korte termijn
samengewerkt in de plannen van de herontwikkeling van drie sportparken, waarbij zoveel mogelijk wordt
aangesloten bij de bestaande werkgroepen.
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Geografische infrastructuur
Ook in Leiden zien we de landelijke trend
van een toename van het individueel, ongeorganiseerd of anders-georganiseerd beoefenen van sport en bewegen. Hiervoor is
de openbare ruimte het meest populair en
het snelst groeiend in gebruik.
Om sporten en bewegen ook in de toekomst
voor alle inwoners te garanderen, wordt
aandacht gevraagd voor blijvend voldoende sportareaal voor de Leidenaren. Nu en in
de toekomst. Met een prognose van een forse groei van inwoners de komende jaren,
vraagt dit om slimme, toekomstbestendige
oplossingen en samenwerkingen.
Als het gaat over compensatie van m2’s
sportareaal, indien deze vervalt door herstructurering van de bebouwde omgeving,
spreken vertegenwoordigers uit de sport
hun zorgen uit. In de gesprekken wordt aandacht gevraagd voor de compensatie van
het weggevallen sportareaal op een andere
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plek in de stad met sportfaciliteiten in de
openbare ruimte of door het toevoegen van
groen. Hierbij hoort ook meervoudig en
multifunctioneel grondgebruik, zodat alle
ruimte voor de sport, de (gras)accommodaties en de (groene)parken zo optimaal en
efficiënt mogelijk gebruikt worden.
Suggesties worden gedaan voor een goede
spreiding van accommodaties over de wijken passend bij de inwoners, realisatie van
nieuwe accommodaties zijn bij voorkeur
multifunctioneel, waarbij rekening gehouden wordt met het eigendom en de veiligheid van verenigingsgebouwen en materialen, openbare (groene)ruimten zijn geschikt
voor sport- en beweegactiviteiten en er is
aandacht voor het creëren van open sportparken.

2.4. TOPSPORT DIE INSPIREERT

Het groot aantal sportverenigingen dat Leiden kenmerkt brengt
niet alleen heel veel Leidenaren in beweging, maar brengt ook een
groot aantal topsporters en toptalenten voort. Dat blijft niet
onopgemerkt. De ruim 200 topsporters en toptalenten die Leiden
rijk is heeft de afgelopen jaren bijna jaarlijks een nominatie voor de
titel Topsportgemeente van het jaar opgeleverd. Ook de lijst van
oud-topsporters mag niet onopgemerkt blijven. Daar is Leiden
trots op! Inzetten van deze groep (oud)topsporters om talenten en
inwoners te inspireren en enthousiasmeren voor sport en bewegen
staat centraal evenals het onderling delen van kennis en ervaring
op het gebied van topsport, bewegen en talentontwikkeling.

Bruno Bruins stelt in het Nationaal Sportakkoord dat ‘Nederlandse topsportprestaties
en topevenementen een cruciale inspiratie
vormen voor de verenigende waarde van
sport.’ Dit geldt niet alleen voor nationaal niveau. Leidse toppers inspireren Leidenaren
om trots te zijn op hun stad, op hun sportverenigingen, maar verbinden en inspireren
ook inwoners om zelf te gaan én blijven
sporten en bewegen.

Topsport kan niet zonder breedtesport. Om
een sterke brede basis te creëren waaruit
potentiele topsporters zich kunnen ontwikkelen, blijft het inspireren en enthousiasmeren van jeugd voor sport en bewegen essentieel. Het aantrekken van nieuwe leden,
ledenbehoud en brede talentontwikkeling
voor potentiele toppers wordt gerealiseerd
door het organiseren van diverse evenementen in de stad.

Naast het structureler en veelvuldig inzetten
van Leidse (oud)topsporters en talenten
voor een gevoel van verbinding en trots, zijn
betere samenwerkingen tussen sportverenigingen onderling op het gebied van kennisontwikkeling en overdracht belangrijke
actiepunten in dit Akkoord.

De huidige (ondersteunings)werkzaamheden van Stichting Topsport Leiden sluiten
aan bij de gestelde ambitie en zullen daarom
daar waar mogelijk worden verbreed naar
meer verenigingen in de stad. Hierdoor
wordt de aanwezige kennis en ervaring breder benut en ingezet.
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Doelstelling
Leidse (oud)topsporters inspireren en enthousiasmeren talenten en inwoners van
Leiden én kennis en ervaring wordt onderling gedeeld op het gebied van topsport en
bewegen en talentontwikkeling.

Acties
Inzetten (oud)topsporters voor meer verbinding en trots
33. Vaker en gericht inzetten van (oud)topsporters en talenten om verschillende doelgroepen in Leiden te
inspireren en enthousiasmeren voor sport en bewegen. Aanvragen lopen centraal via Stichting Topsport
Leiden en kunnen door alle partijen uit de stad worden aangevraagd.
34. Speciale aandacht gaat uit naar de inzet van (oud)topsporters voor de jeugd in combinatie met schoolsport of evenementen bij sportaanbieders.
35. Sportverenigingen zetten hun eigen topsporters meer actief in voor verbinding en trots met de vereniging,
door hen bijvoorbeeld via social media te volgen in de aanloop naar Olympische Spelen en foto’s in het
clubhuis.

Meer verbinding, kennisontwikkeling -en overdracht tussen verenigingen onderling
36. Besturen van verenigingen nemen meer initiatieven om contact te leggen met andere besturen door
bijvoorbeeld elkaar actief uit te nodigen voor wedstrijden en stimuleren hierbij ook om jeugd mee te
nemen.
37. Stimuleren van kennisontwikkeling -en overdracht op sporttechnisch gebied en talentontwikkeling
tussen sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders door oa de bestaande lezingen en
clinics van Stichting Topsport Leiden breder in te zetten.

Talent
38. Organiseren van de jaarlijkse Sportmarkt, dit keer verspreid over de stad. Om een zo groot mogelijke en
brede opkomst te realiseren wordt een social media plan en marketingcampagne opgezet.
39. Organiseren van een 4-kamp voor talentvolle sporters in Leiden om cross-overs en brede talentontwikkeling te stimuleren.
40. Athletic Skills Model (ASM) wordt binnen meer Leidse verenigingen geïntroduceerd.
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3. ORGANISATIE
Van akkoord naar uitvoering

Eigenaarschap en regie

Met de totstandkoming van het Sportakkoord, is de eerste stap gezet om de ambities waar te maken. Organisaties die hebben
geparticipeerd in de werkgroepen, hebben
de intentie uitgesproken mee te willen werken aan het realiseren van de ambities via de
omschreven acties. Niet iedereen hoeft
overal aan mee te werken. Ieder doet waar
dit past en draagt naar eigen kunnen bij. Wat
we doen is niet allemaal nieuw, maar door
de manier van samenwerken en uitvoeren
geven we sport en bewegen in de stad een
extra impuls.

Het is wenselijk een consortium van partijen
aan te wijzen of op te richten, die na oplevering van dit lokale akkoord eigenaar wordt
en vanuit die rol toeziet op de monitoring en
uitvoering van het proces en de resultaten
en verantwoordelijk is voor de verdeling van
het uitvoeringsbudget. We noemen dit de
Regiegroep lokaal Sportakkoord.

Met de betrokken en nieuwe partners gaan
we per ambitie en thema aan de slag om vervolg te geven aan de beschreven acties. We
zijn gezamenlijk verantwoordelijk! Het succes van dit Sportakkoord is afhankelijk van
de betrokkenheid en het eigenaarschap van
de betrokken partijen. Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen acties, in goede
samenwerking met elkaar. We proberen dit
zo goed mogelijk te stroomlijnen door aandacht te hebben voor het proces van de uitvoering van het Sportakkoord.
We willen voorkomen dat de structuur en
organisatie een doel op zich wordt in plaats
van een middel. Er gebeuren veel goede
dingen op het gebied van sport en bewegen
in Leiden. Vanuit dit Sportakkoord willen we
die zaken vooral verder met elkaar verbinden en daar waar behoefte is doorontwikkelen.
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De Regiegroep is een vertegenwoordiging
vanuit zowel de sport, welzijn en de gemeente en zal bestaan uit LSF, Stichting
Topsport Leiden, de gemeente (de huidige
partijen van Sportstad Leiden) en de Adviesraad Sociaal Domein Leiden. Een vijfde
partij voor de Regiegroep wordt op moment
van schrijven nog gezocht. De Regiegroep
stelt een tijdelijk aanjager aan die partijen
helpt bij het in gang zetten van de beschreven acties en zorgt voor de praktische organisatie en inrichting van het proces. Besloten in de kwartiermakersgroep is om de
huidige sportformateur hiervoor aan te stellen. Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget komt op de rekening van de gemeente. De gemeente is hiermee namens
de Regiegroep beheerder van dit budget en
draagt zorg voor de verstrekking van de
middelen aan de acties.

huidige werkgroepen vormen de basis voor
het vervolg en zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de acties binnen de thema’s
van het sportakkoord. De aanjager kan hier
eventueel bij helpen. Wij beschouwen deze
opzet als projectmatig en invulling is afhankelijk van de onderwerpen en de context
hoe dit vorm krijgt. Partijen uit de werkgroepen kunnen zelf andere organisaties uit de
stad uitnodigen aan te sluiten rondom het
thema of actie. Het eerste initiatief hiervoor
ligt bij de werkgroepleden zelf. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen tijdens de
looptijd van dit Sportakkoord zorgen voor
andere of nieuwe accenten in de thema’s en
acties. Twee keer per jaar kunnen partijen
die tot op heden niet betrokken zijn geweest,
nieuwe energie en initiatieven inbrengen bij
de Regiegroep die hierover beslist in maart
en september van het betreffende jaar.

Werkgroepen

Rol van de gemeente

In het Sportakkoord staan verschillende ambities, thema’s en acties omschreven. De

Belangrijk uitgangspunt in dit Sportakkoord
is dat het akkoord van alle betrokken partij-

en gezamenlijk is. De gemeente is een van
de partijen die wil bijdragen aan het realiseren van de ambities. Dit doet zij onder meer
door deelname aan de Brede Regeling
Combinatiefuncties, het zoeken naar verbindingen en mogelijkheden tussen ambities
uit dit Sportakkoord met het beleidskader
‘Sport en Gezondheid 2019-2023’ en door
de inzet en betrokkenheid van ambtenaren
in de verschillende werkgroepen.

Inzet Adviseur Lokale Sport
Voor sportaanbieders zijn er extra middelen
en ondersteuning beschikbaar in de vorm
van services om de ambities waar te maken.
Daarnaast is er gedurende de looptijd van
de uitvoering van het Sportakkoord een lokale adviseur sport beschikbaar, die in overleg met de Breedtesportcoördinator van de
gemeente sportverenigingen begeleidt, adviseert en ondersteunt. Aanvragen voor de
services lopen centraal via de Breedtesportcoördinator en dragen bij aan het realiseren
van ambities uit het Sportakkoord.

Aansluiten bij het Sportakkoord
Vanwege de Corona-crisis, die midden in
het proces van het opstellen van dit Akkoord
viel, hadden veel partijen uit de stad andere
prioriteiten. Daarvoor is alle begrip. Organisaties die daarom niet betrokken waren in
het proces en alsnog willen aansluiten, zijn
op ieder moment nog steeds van harte welkom om mee te doen en een bijdrage te leveren. Interesse voor deelname? Meer informatie en aanmelden kan via de website
www.sportstadleiden.nl
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4. FINANCIERING
Voor het waarmaken van de ambities en uitvoeren van de acties, kan er dankzij dit
Sportakkoord aanspraak gemaakt worden
op landelijk uitvoeringsbudget. Voor Leiden
is dat voor de jaren 2020 t/m 2022 jaarlijks
een bedrag van € 60.000. Daarnaast is voor
de verenigingen een budget beschikbaar in
de vorm van services die kunnen worden
ingezet voor ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing.
Dit vertegenwoordigt een waarde van €
42.000 verdeeld over de looptijd van dit
Sportakkoord.
Deze beschikbare middelen zijn bedoeld als
een impuls om een beweging op gang te
brengen. Niet alle beschreven acties kosten
extra geld of kunnen juist worden ingevuld
vanuit de services; toch lijkt het denkbaar
dat het beschikbare budget ontoereikend is
om alle acties te financieren. Daarom is het
van belang om met elkaar te kijken hoe zo
veel mogelijk ideeën te realiseren die bijdragen aan het doel om meer mensen in Leiden
in beweging te krijgen en sterke en duurzame sportverenigingen te realiseren. Waar
mogelijk is het verstandig te zoeken naar
cofinanciering, sponsoring of inzet in natura
en aan te sluiten bij bestaande landelijke of
regionale (subsidie)regelingen.

Cofinanciering
Iedereen kan naar eigen vermogen bijdragen aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities: Vrijwilligers zetten hun kostbare
tijd en energie in, professionele maatschappelijke organisaties leveren capaciteit en

expertise en bedrijven kunnen faciliteren
door deskundigheid, advies, materialen en
waar mogelijk ook financiële middelen ter
beschikking stellen.
Daarnaast zijn er diverse manieren om aanvullende financiering te vinden. Een aantal
mogelijkheden:
• Landelijk: BOSA, subsidie voor stimulering bouw- en onderhoud van sportaccommodaties (extra aandacht voor duurzaamheid)
• Gemeentelijke regelingen zoals als de
Sportstimuleringsregeling, Jeugdfonds
Sport en Cultuur, en subsidieregelingen
voor wijkinitiatieven.

Gemeentelijke bijdrage
Het Sportakkoord is een extra plus bovenop
de bestaande structurele middelen. De gemeente Leiden investeert jaarlijks miljoenen
in sport en bewegen. Voor het overgrote
deel is dit bestemd voor nieuwe en bestaande sportaccommodaties en de ontwikkeling
van wijksportparken. Daarnaast investeert
de gemeente onder andere in sportstimulering, gezondheidsbevorderende activiteiten
en het Jeugdfonds Sport.

Concretisering acties en
partijen
Een verdeling van het beschikbare budget
per ambitie is op moment van schrijven niet
realistisch aangezien het benodigde budget
voor de opgenomen acties nog niet altijd
inzichtelijk gemaakt is. Het advies en streven is deze verdeling zo spoedig mogelijk
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na de feestelijke ondertekening en aftrap
van de uitvoering inzichtelijk te maken door
de Regiegroep. Hiertoe nodigt de Regiegroep betrokken partijen uit de werkgroepen uit om voor de acties uit dit Akkoord
concrete plannen te maken met ‘namen en
rugnummers’ en in te dienen. Een eerste
stap hiervoor is de bijeenkomst ‘De Tweede
Helft’ op 7 juli as voor alle partijen uit de stad
die in de uitvoering een rol gaan en willen
spelen.
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5. TOTSTANDKOMING
SPORTAKKOORD
LEIDEN
Op initiatief van gemeente Leiden, Leidse Sport Federatie (LSF),
roei- en zeilvereniging Die Leythe en Gymsport Leiden is besloten
een lokaal Sportakkoord te sluiten in navolging van het Nationale
Sportakkoord en hebben eind december 2019 een sportformateur
benoemd.

Onder leiding van de sportformateur is een
kerngroep gevormd die het proces heeft ingericht, is een Kwartiermakersgroep opgericht die richting heeft gegeven aan de belangrijkste
thema’s
en
heeft
de
sportformateur diverse gesprekken gevoerd met stakeholders uit de stad.

Bijeenkomsten
Alle organisaties uit Leiden waren uitgenodigd om mee te denken over het Sportakkoord. Op 9 maart 2020 tijdens de eerste
brede bijeenkomst ‘De Eerst Helft’ gehouden bij Rugbyclub DIOK hebben ruim 80
mensen uit de stad meegedacht over de
ambities en hebben concrete ideeën aangedragen. Niet alleen de sport was vertegenwoordigd, maar ook veel maatschappelijke organisaties uit de stad, nieuwe partijen

die recent de aanbesteding voor de Sterk
Sociale Basis gegund hebben gekregen,
het bedrijfsleven en Sleutelstad waren aanwezig.
De opbrengst van de avond is vervolgens
verder uitgewerkt in zeven werkgroepen die
in een zeer korte periode de gezamenlijk
ambities en bijbehorende acties verder hebben geconcretiseerd. De sportformateur en
de Kwartiermakersgroep hebben alle inbreng verwerkt tot het voorliggende Sportakkoord.

Website
Om betrokkenheid, draagvlak en bekendheid voor het Sportakkoord te realiseren is
op de website van Sportstad Leiden een
apart pagina aangemaakt. Alle informatie
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over het proces, de resultaten en de vervolgstappen zijn op transparante wijze
zichtbaar gemaakt voor alle inwoners van de
stad. www.sportstadleiden.nl

Kerngroep
Mijke Sluis

Sportformateur

Rolf Marselis

Leidse Sport Federatie

Willemijn Pas

Gemeente Leiden

Robin Reverda (later toegevoegd)

Adviseur Lokale Sport

Kwartiermakersgroep
Rolf Marselis

Leidse Sport Federatie

Arthur Haasbroek

Gymsport Leiden

Cees Ahsmann

Rugbyclub DIOK

John Doove

TC Roomburg

Talitha van Haasteren

Die Leythe

Johan Hogendoorn

Adviesraad Sociaal Domein Leiden

Willemijn Pas

Gemeente Leiden

Aafke Veltman

Gemeente Leiden

Rik van der Geest

Breedtesport coördinator Leiden

Mijke Sluis

Sportformateur

Werkgroepen
Ouderen
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Rolf Marselis

Leidse Sport Federatie

Johan Hogendoorn

Adviesraad Sociaal Domein/ KBO

Stafan Barrett

Sportief Besteed Groep

Rien Rijk

Nivon Wandelcafe Leiden

Kirsten Zitman

BuZz

Raul van Ketel

Denksport Leiden

Marka Bordewijk

GGD Hollands Midden

Marga Deenen

DIOK

Hans Schuurman

55+ in Leiden / Sesam Academy

Lex van Delden

Leyden Academy / Vitality & Aging

Mensen met een afstand tot sport
en bewegen
Jasper Mulder

MotiFactor en HC Roomburg

Peter Waalboer

Platform gehandicapten Leiden

Erik Olijerhoek

Platform gehandicapten Leiden

Monique Koen

Lifegoals Leiden

Minke van der Kooij

Lifegoals Leiden

Bouke van Agt

Basalt

Kirsten Zitman

BuZz

Marka Bordewijk

GGD Hollands Midden

Joeri Bouwmeester

Consulent aangepast sporten

Jeugd
Jung Mi van Rootselaar

SOL

Clara Bik

Skateboard community

Sander van Weerle

Leiden Atletiek

Tinka Smith

Topsport Leiden

Tom van Alphen

Pernix

Floortje Sijpestijn

GGD Hollands Midden

Vrijwilligers
Rik van der Geest

Gemeente Leiden

Rudy van der Zijp

TC Unicum

Cees Ahsmann

DIOK

Jan van der Nat

BS Leiden

Stefan Gilbert

Buurtsportcoach

Jeroen Weijermars

Sport in Beeld

Joost van der Wal

Ervaren Leidenaar met sportroots

Kader en bestuur
Jan Breedeveld

Ervaren Leidenaar met sportroots

Norbert Engels

i-Doe

John Witteman

i-Doe

Wim de Leeuw

Topsport Leiden

Jan van Zwieten

Topsport Leiden

Tjeerd Scheffer

Topsport Leiden

John Doove

TC Roomburg

Stefan Gilbert

Buurtsportcoach

Arthur Haasbroek

Gymsport Leiden
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Topsport
Talitha van Haasteren

Die Leythe

Martijn Peetsold

Topsport Leiden

Sjoerd de Groot

Asopos de Vliet

Reanne van Kleef

Sleutelstad

Joke Augustinus

Schoolsport gemeente Leiden

Matthijs Feenstra

Combinatiefunctionaris

Peter du Prie

Leonardo College

Sander van Weerle

Basisonderwijs en Leiden Atletiek

Ronald Florijn

KNRB

Vera de Reus

Gymsport Leiden

Infrastructuur
Cees Ahsmann

DIOK

Sjoerd Jenninga

Morskring

Tom van Alphen

Pernix

Lodewijk Kallenberg

Ervaren Leidenaar met sportroots

Klaas Jan Doeve

TC Roomburg

Joost Leemans

DIOK

Maurice Molenaar

Gemeente Leiden

Overig
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Irene Staphorst

Robobank Leiden - Katwijk

Michael Breel

Zorg en Zekerheid

Luthmarnick Maria

Sportief Besteed Groep

Btisame Boudhan

Stichting SOL

6. PARTNERS
Onderstaande partijen hebben de intentie uitgesproken bij te
dragen en naar eigen vermogen uitvoering te gaan geven aan de
ambities uit het Sportakkoord Leiden.
Het Sportakkoord is een dynamisch akkoord. Partijen die hieraan
willen bijdragen, blijven welkom zich ook aan te sluiten!
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COLOFON
Uitgave
Deze brochure is een uitgave van samenwerkende verenigingen en organisaties uit
de Gemeente Leiden.

Gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC Leiden

Sportformateur
Mijke Sluis

Fotografie
Foto’s afkomstig van diverse partijen uit
de stad.
Foto’s mogen niet verder verspreid of
gebruikt worden voor andere doeleinden.
Het auteursrecht ligt bij de fotografen.

Grafisch ontwerp
en productie
GPC, gemeente Leiden

Meer weten?
Voor ondersteuning bij of specifieke
vragen over het Sportakkoord mail naar
sportakkoordleiden@gmail.com

Met dank aan iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan de totstandkoming van
dit Sportakkoord.
© Leiden, juni 2020
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