
Het Barendrechts Sport- en Beweegakkoord  

 

Wat is het? 

Het Barendrechts Sport- en Beweegakkoord (het Akkoord) is de lokale uitrol van een landelijk 

initiatief van het ministerie van VWS. Zie ook: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/06/26/nationaal-sportakkoord-sport-

verenigt-nederland  

De bedoeling van het Akkoord is het stimuleren van samenwerkingsinitiatieven tussen één of meer 

sportorganisaties onderling of tussen een sportorganisatie en een andere maatschappelijke 

organisatie, met het doel één of meer van de volgende zes ambities na te streven: 

• Inclusief sporten & bewegen 
• Vitale sport- en beweegaanbieders 
• Van jongs af aan vaardig in bewegen  
• Duurzame sportinfrastructuur 
• Positieve sportcultuur  
• Topsport die inspireert 
Meer informatie over het Akkoord, de Barendrechtse uitwerking van het landelijke initiatief, is te 

vinden op: https://www.barendrecht.nl/sport-en-beweegakkoord/  

Wie kan er meedoen? 

Elke sportorganisatie of maatschappelijke organisatie uit Barendrecht kan samenwerking zoeken met 

partners om gezamenlijk een initiatief (een plan / een project) in te dienen binnen het Akkoord.  

Maar er zijn wel spelregels!  

Een initiatief past alleen binnen de kaders van het Akkoord als: 

• Het gaat om een samenwerking waaraan tenminste één sportorganisatie deelneemt; 
• Het aansluit bij één of meer van de genoemde ambities; 
• Tenminste één van de samenwerkende partijen zijn thuisbasis in Barendrecht heeft; 
• Het initiatief duurzaam is, in de betekenis dat het geen éénmalig project kan zijn; 
• Het initiatief goed duidelijk gemaakt wordt door een aanvraag indienen via een electronisch 
aanvraagformulier, dat te verkrijgen is via e-mail bij buurtsportcoach@kijkopwelzijn.nl  
 
Beoordeling plan:  
Een comité met vertegenwoordigers van de gemeente Barendrecht en een aantal lokale 

belanghebbende organisaties, de zogenaamde Klankbordgroep, beoordeelt de juistheid en 

compleetheid van de aanvraagformulieren. De ‘regisseur’van het Akkoord, de 

buurtsportcoach@kijkopwelzijn.nl is beschikbaar voor hulp om de aanvraag compleet te krijgen. De 

buurtsportcoach kan ook helpen extra partners te vinden voor goede initiatieven. 

Waarom zou je meedoen? 

Het doel is zoveel mogelijk inwoners van Barendrecht de gelegenheid te bieden om gezond te 

bewegen of te sporten. Dat kan het beste worden bereikt  als sport- en maatschappelijke 

organisaties de handen ineen slaan. De gemeente Barendrecht ondersteunt het Akkoord dan ook van 

harte. 

Als een initiatief ingediend wordt binnen het Akkoord, wordt het ‘zichtbaar’ voor veel partijen en 

belangstellenden. 
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Startbudget:  

Maar er kan nog een reden zijn om een plan in te dienen: Er is namelijk een subsidie beschikbaar om 

een initiatief te kunnen laten starten. Voor het verkrijgen van subsidie moet het ingediende initiatief 

voldoen aan de basisvoorwaarden die zijn genoemd in de vorige paragraaf “wie kan er meedoen”, en 

moet het uiteindelijk in de toekomst wel financieel op eigen benen kunnen staan. Maar voor de 

opstartfase is een maximumbedrag van € 3.000 beschikbaar, zolang het jaarlijkse totaalbudget 

toereikend is. 

De spelregels die bij het verkrijgen van de subsidie horen, zijn duidelijk uitgelegd in het electronische 

aanvraagformulier. 

De eerder genoemde Klankbordgroep beslist elk kwartaal over de subsidieaanvragen die zijn 

ingediend. Om mee te doen in een kwartaalronde moet de aanvraag uiterlijk 28 februari, 31 mei, 31 

augustus of 30 november binnen zijn bij de buurtsportcoach. Uiterlijk een maand daarna hoort de 

initiatiefnemer de beslissing. 

Kom op, ga ervoor! 

Velen lopen rond met een idee om Barendrechters in het algemeen, of bepaalde doelgroepen, mee 

te laten doen met een sportieve activiteit die gezond is en plezier geeft voor de deelnemers, maar 

ook voor de bedenker van het plan. Het Akkoord, eventueel met de bijbehorende startsubsidie, biedt 

een mooie kans om je idee ook werkelijk te gaan uitvoeren. 

 


