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1. AFTRAP
In Meerssen zijn veel sportaanbieders,
scholen, welzijnsorganisaties en de
gemeente actief om meer mensen in
beweging te brengen. Het is enorm
belangrijk dat mensen in Meerssen
(blijven) sporten. Sporten houdt mensen
gezond, zorgt voor plezier en brengt
mensen samen. Bovendien houdt het
de sportverenigingen vitaal. Zij dragen
bij aan de leefbaarheid in de kernen in
de gemeente Meerssen.
Samen met betrokkenen zijn de
Gemeente Meerssen en Negen vorig
jaar aan de slag gegaan om een plan
te ontwikkelen voor de inzet van de
brede regeling combinatiefuncties
(inzet van sport- en beweegcoaches).
In dit proces zijn al diverse gesprekken
geweest met partners uit sectoren
zoals het onderwijs, de kinderopvang,
zorg, welzijn en het verenigingsleven.
Om de kracht van sport optimaal te
benutten is er, in navolging op dit plan
brede regeling combinatiefuncties en
het Nationaal Sportakkoord, een lokaal
sportakkoord in Meerssen ontwikkeld.
Vanuit Negen is er een sportformateur
aangesteld door de gemeente
Meerssen om samen met betrokkenen
te komen tot het lokaal sportakkoord.
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Sport- en beweegaanbieders en
maatschappelijke organisaties
uit Meerssen droegen bij aan de
totstandkoming van dit sportakkoord.
Samen formuleerden we ambities,
aansluitend op de lokale behoeften en
uitdagingen. De ambities zijn uitgewerkt
in concrete acties waar we samen mee
aan de slag gaan.
De betrokken partners zijn opgeroepen
hun handtekening te zetten onder dit
sportakkoord en een bijdrage te leveren
aan de genoemde actiepunten. Wie
zijn handtekening zet, zegt hiermee
naar vermogen bij te dragen aan
het verwezenlijken van de ambities
en acties. De één doet dat met de
uitvoering van een activiteit, de ander
door mee te denken in het proces. Alle
bijdragen, groot en klein in de vorm van
persoonlijke inzet, beschikbaar stellen
van faciliteiten, advies, materialen en
middelen zijn welkom. Samen geven we
een impuls aan sport en bewegen in
Meerssen!

2. WEDSTRIJDANALYSE
De gemeente Meerssen heeft een
landelijk en groen karakter en telt
ongeveer 18.900 inwoners. De
gemeente is gelegen in het zuiden van
de provincie Limburg, te midden van het
Limburgse Heuvelland, in de nabijheid
van Maastricht. De gemeente Meerssen
bestaat uit vijf kernen: Meerssen, Bunde,
Geulle, Rothem en Ulestraten.
2.1 ONTWIKKELING BEVOLKING
De verwachting voor de gemeente
Meerssen is dat over een periode van
20 jaar het totaal aantal inwoners in de
gemeente met ongeveer 2,1% afneemt.
Deze afname is relatief klein ten opzichte
van andere gemeenten in de provincie
Limburg (7%). De verwachting voor de
gemeente Meerssen is dat het aantal
kinderen en jongeren (0-19 jaar) in de
komende twintig jaar met ongeveer 12%
stijgt. Het aantal volwassenen (20-65
jaar) neemt af met 14% en de groep
65-plussers neemt juist toe met 14%.
De vergrijzende bevolkingssamenstelling
zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar het
biedt tevens kansen. Ook voor Meerssen.
De ouderen van tegenwoordig zijn steeds
langer vitaal en fit, en willen dit ook zo
lang mogelijk blijven.

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info
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2.2 MEERSSEN IN BEWEGING
De gemeente Meerssen biedt haar
inwoners de mogelijkheid om te wonen,
leven en recreëren. Er zijn diverse
mogelijkheden om te sporten en bewegen.
Meerssen kent een rijk verenigingsleven
met circa 39 sportverenigingen. Uit
cijfers blijkt dat ongeveer 21% van
de inwoners van Meerssen lid is van
een sportvereniging: dit percentage
ligt onder het landelijke gemiddelde
(25%). De sportvereniging blijken wel de
belangrijkste aanbieders van sport en
bewegen in de gemeente Meerssen te
zijn. Verder zijn met name kinderen in
de leeftijdsgroep 0-10 jaar (20,5%) en
jongeren in de leeftijdsgroep 10-25 jaar
(47,7%) in de gemeente Meerssen het
vaakste lid van een sportvereniging. De
leeftijdsgroep 65 jaar en ouder (12,8%) is
in de gemeente Meerssen het minst vaak
terug te vinden bij de sportvereniging.
Naast de sportverenigingen worden ook
andere vormen van (ongeorganiseerd)
sporten en bewegen steeds populairder.
Ongeveer 46% van de inwoners van
de gemeente Meerssen voldoet aan
de beweegrichtlijnen. Hiermee scoort
Meerssen onder het landelijke gemiddelde
(51,7%). Ongeveer 49% van de inwoners
van de gemeente Meersen sport wekelijks
(het landelijke gemiddelde is 51,3%).
We zien dat sporten en bewegen nog
niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
Zeker voor kwetsbare doelgroepen, zoals
senioren, mensen met een beperking,
statushouders, uitkeringsgerechtigden en
gezinnen in armoede in onze samenleving.
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In Meerssen is er volop de mogelijkheid
om te sporten en bewegen.
Meerssen beschikt over maar liefst
28 sportaccommodaties per 10.000
inwoners. Hiermee zit Meerssen ruim
boven het landelijke gemiddelde (21
sportaccommodaties). Ook de openbare
ruimte in Meerssen biedt voldoende
mogelijkheden om te sporten en
bewegen. Meerssen scoort met betrekking
tot een beweegvriendelijke omgeving een
score van 2,4 (uit 5) per 10.000 inwoners
(het landelijke gemiddelde is 2,6).

enkele sportverenigingen in Meerssen
die verwachten dat het ledenaantal in de
komende twee jaar afneemt (15%).

2.3 VERENIGINGSMONITOR MEERSSEN
De verenigingsmonitor is in het kader van
het lokaal sportakkoord Meerssen uitgezet
om inzicht te krijgen in de vitaliteit, wensen
en behoeften van de sportverenigingen
in Meerssen. Er hebben in totaal 13
verenigingen uit Meerssen deelgenomen
aan de verenigingsmonitor.
Leden
Bij ruim een derde van de
sportverenigingen is het ledenaantal in
de afgelopen twee jaar gelijk gebleven
(38%). Bij ongeveer een vierde van de
sportverenigingen is het ledenaantal
zelfs gestegen (23%). Er zijn ook enkele
sportverenigingen die te maken hebben
gehad met een ledendaling (23%). De
verenigingen die de monitor hebben
ingevuld, kijken met betrekking tot het
ledenaantal overwegend positief naar
de toekomst. Het overgrote deel van de
sportverenigingen verwacht dat het aantal
leden in de komende twee jaar ongeveer
gelijk blijft of stijgt (85%). Daarnaast zijn
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Vrijwilligers
Een ruime meerderheid van de
sportverenigingen geeft aan over
voldoende vrijwilligers te beschikken
(61%). Ruim de helft van die verenigingen
is daarnaast wel op zoek naar (extra)
vrijwilligers (46%). Er zijn ook enkele
sportverenigingen in Meerssen die
aangeven over te weinig vrijwilligers
te beschikken. Verder blijkt uit dat de
monitor dat nog maar een klein deel
van de verenigingen aangeeft over een
plan te beschikken m.b.t. het werven en
behouden van vrijwilligers binnen hun
vereniging (38%).
Knelpunten
De sportverenigingen geven aan verreweg
de meeste knelpunten te ervaren rondom
hun accommodatie (54%), het werven
en behouden van leden (46%), en het
werven, behouden en opleiden van het
kader (38%). Bijna alle sportverenigingen
(92%) geven aan in de afgelopen twee
jaar nieuwe voornemens, doelstellingen
of plannen te hebben gemaakt met
betrekking tot het functioneren van de
vereniging. Deze plannen richten zich met
name op ledenwerving- en behoud (75%),
werving en behoud van vrijwilligers (67%),
deskundigheidsbevordering/opleiding
verengingskader (67%).

Samenwerking
Er wordt al flink samengewerkt door
sportverenigingen in de gemeente
Meerssen. Bijna alle verenigingen die
de monitor hebben ingevuld, hebben
op enige manier de samenwerking met
andere partijen of organisaties opgezocht
in het afgelopen jaar (92%). Er wordt
het vaakst samengewerkt met andere
verenigingen (62%), met (sport)bonden
(62%) en met de gemeente (54%). Minder
vaak wordt er samengewerkt met partijen
en organisaties zoals bedrijven, GGD,
buurtorganisaties, jeugdorganisaties,
fysiotherapeuten, sportbonden en de
naschoolse opvang.
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2.4 UITDAGINGEN VOOR MEERSSEN
De wereld verandert. Ontwikkelingen
zoals de bevolkingskrimp, ontgroening,
vergrijzing en individualisering hebben
een grote invloed op de vraag en behoefte
naar sport en bewegen.
We leven anders
Zorg en ondersteuning wordt vaker
dichtbij of aan huis verleend. De
zorgvraag verandert door de toenemende
levensverwachting, innovatie in de zorg en
de vergrijzing. We willen zo lang mogelijk
thuis wonen. Dat vergroot de behoefte
aan laagdrempelige ontmoetingsplekken
dichtbij huis. Bovendien willen mensen
zich minder binden en hun vrije tijd
flexibel indelen. Dat heeft een grote
invloed op het verenigingsleven en de
manier van sport en bewegen.
Op zoek naar beleving en kwaliteit
Mensen zijn bereid (extra) te betalen
voor kwaliteit en flexibiliteit. We stellen
steeds hogere eisen aan de kwaliteit
van maatschappelijke accommodaties,
voorzieningen en aanbod. Mensen
zijn bereid langer te reizen voor hun
vrijetijdsbesteding. Niet alle voorzieningen
hoeven meer dichtbij huis georganiseerd
te worden.
We doen steeds meer zelf
De relatie tussen de inwoner en de
overheid verandert. Inwoners nemen
zelf steeds meer initiatief en krijgen
meer verantwoordelijkheid. De overheid
faciliteert. Veel maatschappelijke
accommodaties en verenigingen worden

08

Sportakkoord
Meerssen

gerund door vrijwilligers. Maar het vinden
en binden van vrijwilligers staat onder
druk en dat beïnvloedt de kwaliteit en
continuïteit van vrijwilligersorganisaties.
Samen beter worden
Mensen zijn meer op zoek naar een groep
om bij te horen. Verenigingen zoeken
elkaar meer op om samen te werken.
Accommodaties worden steeds meer
multifunctioneel gebruikt. Organisaties
werken efficiënter en effectiever met
elkaar samen. Kleine dorpsscholen
fuseren en worden brede scholen. En
andere partners spelen een grotere rol
in het maatschappelijk vastgoed, zoals
woningbouwcorporaties.
We willen duurzaam
Er is steeds meer aandacht voor het
milieu, duurzaamheid en een veilige
leefomgeving van mensen. We zijn
ons steeds meer bewust van de
gevolgen die hun acties hebben voor
het milieu. Ook bedrijven nemen een
duurzame houding aan. Niet duurzaam
ondernemen wordt door mensen
steeds minder geaccepteerd. Een
leefbare woonomgeving ondersteunt
betrokkenheid en sociale cohesie in de
buurt.

3. WEDSTRIJDTACTIEK
3.1. WEDSTRIJDVERLOOP
In 2019 is in opdracht van de Gemeente
Meerssen gewerkt aan een plan voor
de inzet van de brede regeling. Het
doel van deze regeling is om voldoende
sport- en beweegaanbod te realiseren
ter bevordering van gezondheid,
participatie, vitaliteit en leefbaarheid. Voor
de ontwikkeling van het plan zijn veel
gesprekken gevoerd met maatschappelijke
partners, waaronder de basisscholen,
voortgezet onderwijs, kinderopvang en
zorginstellingen. Het ontwikkelde plan kan
gezien worden als een voorloper van het
sportakkoord.
Om de inhoud van het sportakkoord
samen te bepalen, was het de bedoeling
om in maart bijeenkomsten te organiseren
voor de betrokken partners. Helaas
konden de beoogde bijeenkomsten
niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Daarom is de aanpak
aangepast en is via diverse digitale
kanalen input verzameld voor het
sportakkoord. Maatschappelijke partners
konden een digitale enquête invullen.
Sportverenigingen werd gevraagd om de
digitale verenigingsmonitor in te vullen.
Tot slot werden een aantal verdiepende
(digitale) gesprekken gevoerd met
beweeginitiatieven waaronder Bunde
Beweegt en Meerssen Vitaal. Het concept
sportakkoord wat nu voorligt, is daarvan
het resultaat. De supporters krijgen
de mogelijkheid te reageren op het
sportakkoord en aan te geven met welke
acties ze aan de slag willen. Dat kan tot
uiterlijk 3 juni. Lees in hoofdstuk 5 hoe je
kan reageren.

3.2. VISIE & SPEERPUNTEN
Alle inwoners van Meerssen krijgen de
kans op een gezonde en vitale leefstijl.
Dit komt doordat bewegen wordt
gestimuleerd. Bewegen is gezond, voor
jong en oud. Het zorgt voor plezier en
het draagt bij aan (talent)ontwikkeling
en ontmoeting. Zo draagt het bij
aan de saamhorigheid en cohesie in
de dorpen. Iedereen kan meedoen,
met en zonder beperking, van jong
tot oud. Om een gezonde leefstijl te
stimuleren, wordt verbinding gelegd
tussen maatschappelijke partners en
verenigingen. Zij zorgen voor sportief
en actief aanbod en brengen inwoners
samen.

3.3. VAARDIG IN BEWEGEN
De basis voor een gezond en actief leven
moet gelegd worden bij onze kinderen
en hun ouders. Jong geleerd is immers
oud gedaan. Samen met lokale partners
investeren in een gezonde omgeving
van het kind waar de gezonde keuze
vanzelfsprekend is. Om de motoriek van
kinderen te verbeteren en overgewicht
tegen te gaan. Dat vermindert gezondheidsachterstanden van kinderen en stimuleert
hen meer te bewegen en buiten te spelen.

De visie is vertaald naar drie speerpunten,
die sluiten aan bij de ambities uit het
Nationaal Sportakkoord en uit het plan
combinatiefuncties voor Meerssen:
1) Vaardig in bewegen: Kinderen en
jongeren in Meerssen kunnen opgroeien
en zich ontwikkelen in een gezonde
omgeving vol mogelijkheden om te
sporten en bewegen.
2) Iedereen doet mee: Kwetsbare
inwoners doen mee en kunnen op hun
manier en niveau sporten en bewegen.
Sport en bewegen brengt mensen samen
en laat iedereen meedoen.
3) Vitale verenigingen:
Sportverenigingen zijn belangrijk voor de
leefbaarheid en vitaliteit in dorpen. Ze
worden ondersteund en geholpen om zelf
ook vitaal te worden en blijven.

Wat willen we bereiken?
• Gezonde en vitale kinderen.
• Kinderen die goed en met meer plezier
sporten en bewegen.
• Hoge kwaliteit bewegingsonderwijs.
• Meer samenwerking tussen onderwijs,
BSO, sportaanbieders en partners in de
kern en wijk.
• Kinderen op jonge leeftijd kennis laten
maken met sport en bewegen.
• Ouders (en kinderen) bewust maken
van het belang van een gezonde
leefstijl.

• Promoten van sport- en beweegaanbod
voor kinderen en jongeren.
• Beter benutten van schoolpleinen en
speelplaatsen in de wijken en buurten.
• Door het verbeteren van de fiets- en
wandelroutes naar de scholen en
sportverenigingen.
• Door het opzetten van activiteiten en/of
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders
met betrekking tot een gezonde leefstijl
in samenwerking met JOGG.
• Door de bestaande financiële regelingen
(o.a. Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld
etc.) bij ouders/verzorgers en 		
sportverenigingen (meer) onder de
aandacht te brengen.
“ER MOET VOLDOENDE AANDACHT ZIJN
VOOR DE JEUGD IN MEERSSEN. ZIJ ZIJN DE
TOEKOMST VAN SPORT EN BEWEGEN IN
ONZE GEMEENTE”

Hoe gaan we dat doen?
• Door een (actievere) samenwerking
tussen basisscholen, middelbare
scholen, sportverenigingen,
huisartsen, praktijkondersteuners en
consultatiebureaus.
• Door het (vaker) organiseren
van proeflessen en/of clinics door
sportverenigingen op de scholen tijdens
gymlessen, na school, of bij de BSO.
• Ontwikkelen en stimuleren van
bewegend leren.
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3.4. IEDEREEN DOET MEE
Sport en bewegen brengt mensen samen en
laat iedereen meedoen. Het draagt bij aan
vitale inwoners én heeft een positief effect
op de leefbaarheid in de dorpen. Er moet
extra aandacht zijn voor doelgroepen die
niet vanzelfsprekend mee (kunnen) doen,
zoals senioren, mensen met een beperking
en/of afstand tot de arbeidsmarkt,
gezinnen in armoede en statushouders.
De vitaliteit en gezondheid van kwetsbare
doelgroepen verbetert en sporten
stimuleert ontmoeting. Alle betrokkenen
in het sociaal domein - van gemeente
tot zorginstellingen en verenigingen dragen hier aan bij en nemen hierin
verantwoordelijkheid.
Wat willen we bereiken?
• Passend sport- en beweegaanbod,
beschikbaar voor álle
bevolkingsgroepen in Meerssen (van
jong tot oud, mensen met
een beperking, statushouders,
uitkeringsgerechtigden, eenzame
ouderen, gezinnen in armoede).
• Bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk
sport- en beweegaanbod voor alle
(kwetsbare) inwoners in Meerssen.
• Het verminderen van eenzaamheid bij
jongeren en ouderen.
• Gezond en veilig sportklimaat voor alle
inwoners van Meerssen.
Hoe gaan we dat doen?
• Inventariseren van de wensen en
behoeften van diverse doelgroepen op
het gebied van sporten en bewegen.
• (Verder) inzichtelijk maken en
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communiceren van het sport- en
beweegaanbod voor de diverse
doelgroepen.
Door het organiseren van (gratis)
proeflessen en/of open dagen bij
sportverenigingen en organisaties voor
kennismaking op een laagdrempelige
manier.
Opzetten en aanbieden van sport- en
beweegactiviteiten voor jong en oud
samen.
De kennis vergroten van
sportverenigingen en/of organisaties
met betrekking tot het werken met
(kwetsbare) doelgroepen, o.a. door
meer de samenwerking te zoeken met
organisaties die hier veel ervaring mee
hebben (bv. Vluchtelingenwerk, MEE,
Trajekt etc.).
Stimuleren en vergroten van de
samenwerking tussen gemeente,
zorginstellingen, huisartsenpraktijken,
fysiotherapeuten, sportverenigingen,
sportbonden, onderwijs en
maatschappelijke organisaties.
Door een constante ondersteuning van
sportverenigingen en sportaanbieders
zodat sporten voor iedereen mogelijk
blijft.
Sportverenigingen op bezoek laten gaan
bij (kwetsbare) doelgroepen, die zelf niet
in staat zijn of waarvoor de eerste stap
te groot is om naar de sportclub toe te
komen.
Ontwikkeling lokaal platform in
samenwerking met Meerssen Vitaal.

Meerssen Vitaal
Meerssen Vitaal werkt samen met
overheid, onderwijs, bedrijven, zorg en
sport om het tij in de gemeenschap
te keren. De gezonde keuze moet de
makkelijke keuze worden en kennis over
een gezonde leefstijl moet alom bekend
zijn en bekend gemaakt worden. Samen
werken aan een duurzame gezonde
toekomst, dat is de visie van het Platform
Meerssen Vitaal. Meerssen Vitaal is
een platform, waarin toegankelijkheid,
inspiratie en educatie centraal staan,
hierdoor kunnen verschillende
stakeholders elkaar stimuleren en
ondersteunen om Meerssen Positief
Gezond te maken. Het platform brengt
verbindingen en samenwerking tot
stand tussen beweeg-, zorg-, onderwijs-,
welzijnsaanbieders en lokale overheid
en gaat leefstijlinterventies bieden voor
verschillende doelgroepen.

Me
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3.5. VITALE VERENIGINGEN
(Sport)verenigingen zijn van groot belang
voor de leefbaarheid in de gemeente
Meerssen. De unieke verenigingsstructuur
in Meerssen is goud waard. De
verenigingen brengen mensen bij elkaar
en laten mensen plezier beleven. Veel
inwoners zijn lid van een vereniging.
Desondanks kennen verenigingen veel
uitdagingen, die ook kansen bieden, als ze
daar bij geholpen en ondersteund worden.
Samen aan de slag gaan met leden- en
vrijwilligerswerving, ontwikkeling van
nieuw aanbod en het beter benutten van
maatschappelijke accommodaties.
Wat willen we bereiken?
• Vitale en toekomstbestendige
sportverenigingen, met voldoende leden
en vrijwilligers.
• Meer samenwerking tussen
sportverenigingen onderling en met
andere partners.
• Aanbod van de sportverenigingen dat
aansluit bij de wensen en behoeften van
alle inwoners in Meerssen.
Hoe gaan we dat doen?
• Verenigingen stimuleren om samen
te werken op het gebied van aanbod,
activiteiten en evenementen, kader,
accommodaties, inkoop etc.
• Verenigingen stimuleren aanbod
te organiseren dat beter aansluit bij
behoeften van doelgroep jong en oud.
• Organiseren en faciliteren van
gezamenlijke opleidingen, cursussen
en bijscholingsprogramma’s voor
sportverenigingen.

• Organiseren en faciliteren van
gezamenlijke netwerkbijeenkomsten
voor sportverenigingen waarin
kennisdeling centraal staat in
samenwerking met Bunde Beweegt.
• Ontwikkelen van een (digitaal) platform
met een overzicht van het (sport)
aanbod in de gemeente.
• De jeugd actief benaderen/werven via
de scholen (bijvoorbeeld door middel
van clinics). Daarnaast deze jeugd
opleiden en voorbereiden op
toekomstige taken binnen de
sportvereniging.
“OM TOEKOMSTBESTENDIG TE ZIJN HEBBEN
ONZE VERENIGINGEN ONDERSTEUNING
NODIG. HET GEVOEL MOET BENADRUKT
WORDEN DAT ZE ER NIET ALLEEN VOOR
STAAN BINNEN ONZE GEMEENTE”

Bunde Beweegt
Bunde Beweegt is een
samenwerkingsverband van verenigingen
en organisaties uit Bunde op het
gebied van sport en cultuur. Bundense
verenigingen en organisaties met
uiteenlopende activiteiten en hun
eigen identiteit bundelen hun krachten.
Bunde Beweegt wil de samenwerking
tussen verenigingen verbeteren, nieuwe
samenwerkingen bewerkstelligen en
nieuw sportaanbod realiseren. Vanuit een
maatschappelijke betrokkenheid wordt
ook een actieve bijdrage geleverd aan de
leefbaarheid en sociale binding in Bunde.
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4. SPELREGELS
4.1. ORGANISATIE
De ondertekening van dit sportakkoord
is het begin. Het akkoord geeft een
extra impuls aan sport en bewegen in
Meerssen. Met de betrokken partners
gaan we per thema en actiepunt aan de
slag om vervolg te geven aan de gemaakte
afspraken. We gaan samen aan de slag!
De opstelling voor het sportakkoord is als
volgt:
Supporters
De supporters zijn aanhanger en ‘eigenaar’
van het sportakkoord. Supporters zijn
onder andere de scholen, kinderopvang,
huisartsen, fysiotherapeuten,
sportverenigingen, zorgorganisaties, de
gemeente, ondernemers en nog vele
andere partijen. Het sportakkoord is van
de ondertekenaars (de gemeenschap)
en niet van de gemeente. De gemeente
Meerssen is als ondertekenaar één van de
partijen die bijdraagt aan het succes en
zo veel mogelijk initiatieven van partijen
stimuleert en ondersteunt.
Met de ondertekening van het
sportakkoord ontvangen de supporters
een tweejarige seizoenkaart. Samen
gaan we de komende jaren aan de slag,
sturen we bij en vieren we de successen
die we hebben behaald. Jaarlijks worden
supportersavonden georganiseerd
waar we met elkaar verder bouwen aan
het sportakkoord. Hierbij blikken we
gezamenlijk terug en kijken we vooruit.
Om de diverse projecten tot een succes
te maken worden supporters gevraagd en
uitgedaagd om een bijdrage te leveren.
Samen komen we verder!
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Staf
De gemeente Meerssen neemt deel aan
de brede regeling combinatiefuncties.
Dankzij deze regeling (gefinancierd door
Rijk, gemeente en maatschappelijke
partners) worden buurtsportcoaches
in de gemeente Meerssen ingezet om
sporten en bewegen te stimuleren. De
regie, coördinatie en uitvoering van
het sportakkoord kan komen te liggen
bij de combinatiefunctionarissen. Dit
betekent niet dat zij alle activiteiten en
projecten uitvoeren, maar wel dat zij
ondersteuning bieden waar nodig. De
combinatiefunctionarissen vormen een
professioneel team dat samen met de
supporters een succes wil maken van het
sportakkoord.

Adviseur Lokale Sport
Vanuit de sportlijn van het Nationale
Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF)
diverse trainingen en vormen van
begeleiding ter beschikking aan het kader
van lokale sportaanbieders. Het doel
hiervan is om sterke sportaanbieders te
krijgen en te houden. Dit gebeurt in de
vorm van een ‘Adviseur Lokale Sport’. Deze
adviseur blijft beschikbaar gedurende
de periode van uitvoering van het
sportakkoord (t/m 2021). Lokaal kunnen
services worden ingezet, bijvoorbeeld voor
de uitvoering van opleidingen, workshops
en proces- en trajectbegeleiding.

Spelers
Alles draait uiteindelijk om de spelers, of
ook wel de inwoners, van de gemeente
Meerssen. De projecten en activiteiten
die worden uitgevoerd naar aanleiding
van het sportakkoord richten zich op
het in beweging brengen en houden van
jong tot oud. Daarmee zorgen we dat alle
inwoners van Meerssen lekker in hun vel
zitten.
Pers
We geloven in de toegevoegde waarde
van communicatie en daar gaan we
extra op inzetten. We benutten de lokale
communicatiekanalen om de vele goede
verhalen te delen, om succes samen te
vieren en om zoveel mogelijk spelers in
Meerssen te bereiken en te betrekken.

Sportakkoord
Meerssen
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4.2. COMMUNICATIE
Om zoveel mogelijk inwoners, partners
en verenigingen in Meerssen in beweging
te brengen is communicatie van groot
belang. Sport en bewegen lenen zich
uitstekend voor communicatie. Iedereen
heeft iets met sport en bewegen. Het
verbindt mensen en vangt op bijzondere
wijze emoties en passie. Het zit vol
verhalen. Verhalen die verteld en gedeeld
moeten worden. Een online platform
kan daar aan bijdragen. Een platform
als plek voor inwoners om het sport- en
beweegaanbod in Meerssen te ontdekken
en te volgen, kennis en informatie op te
halen. Een aanvullende kans is dat nieuws
en verhalen ook gedeeld worden via de
kanalen van de supporters om zo een
nog groter bereik te realiseren. Daarnaast
gaan we op zoek naar lokale helden die
als rolmodel of ambassadeur fungeren.
Hierbij kan gedacht worden aan (top)
sporters en talententen die uit Meerssen
komen, maar ook aan verenigingshelden.
4.3. FINANCIËN
Het sportakkoord bestaat uit diverse
actiepunten. Actiepunten die niet
altijd (extra) dekking nodig hebben
en worden uitgevoerd door de
combinatiefunctionarissen, sporten beweegaanbieders of andere
betrokkenen. Desondanks zijn er middelen
nodig om een echte impuls te geven aan
het sportakkoord. Deze middelen worden
hieronder opgesomd.

Uitvoeringsbudget sportakkoord
De Gemeente Meerssen kan met het
sportakkoord in 2020, 2021 en 2022 een
uitvoeringsbudget van het Rijk ontvangen.
Hiermee kunnen acties en speerpunten
uit het sportakkoord worden opgepakt.
Het gaat om een jaarlijks budget van
€ 10.000.
Voor 2020 kan het uitvoeringsbudget voor
de volgende acties ingezet worden:
• Organiseren naschools
sportprogramma om kennis te maken
met sporten en verenigingen.
• Organiseren van beweegactiviteiten
voor jong en oud samen.
• Ontwikkeling platform Meerssen Vitaal
• Digitale beweegwijzer om sportaanbod
en behoeften in beeld te brengen.
• Organiseren platform en kennisdeling
verenigingen.

Inzet in natura
Naast middelen stellen sport- en
beweegaanbieders, maatschappelijke
partners en de gemeente ook mensen en
faciliteiten beschikbaar. De inzet in natura,
voornamelijk van de vrijwilligers van onze
sportverenigingen, heeft voor het mogelijk
maken van acties en activiteiten soms nog
een groter effect dan het inzetten van
financiële middelen.

Subsidies
Op nationaal, provinciaal en gemeentelijk
niveau zijn er allerlei mogelijkheden tot
subsidie beschikbaar:
• Op landelijk niveau: BOSA; subsidie
voor stimulering bouw en onderhoud
van sportaccommodaties, met extra
aandacht voor duurzaamheid.
• Op provinciaal niveau: diverse
subsidiemogelijkheden, bv. op het
gebied van Open Clubs,
Talentontwikkeling en vernieuwende
energieprojecten.
• Op gemeentelijk niveau: subsidie voor
incidentele (vernieuwende) activiteiten
en evenementen op het gebied van
sport en bewegen.

Sportakkoord
Meerssen
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5. SUPPORTERS
Supportersclub
Onderstaande partners zijn betrokken
geweest bij de totstandkoming van het
Sportakkoord Meerssen. Dank aan alle
supporters voor hun bijdrage! Samen
met hen gaat de sportformateur aan
de slag om invulling te geven aan het
sportakkoord.
Organisaties die niet betrokken waren in
het proces en alsnog willen aansluiten, zijn
van harte welkom. Wil je alsnog supporter
worden van het sportakkoord? Meld je
dan bij sportformateur Elvera Weusten via
elvera@negen.nl en stuur je naam
e/o logo in.

Tennisvereniging
De Pletschmeppers

Vereniging Zwembad
Meerssen
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Visvereniging Geduld
Overwint Meerssen
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