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Voorwoord
Meer dan honderd sportverenigingen dragen er in onze stad
aan bij dat Delftenaren volop kunnen sporten en bewegen.
Tal van professionals en vrijwilligers zetten zich daar met hart
en ziel voor in. En toch… is meedoen niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Omdat het aanbod niet bekend is. Of omdat
er drempels zijn die (nog) te hoog zijn om te nemen.
Dat is méér dan jammer. Want sporten en bewegen hoort
bij een gezonde leefstijl en is gezellig, en daar moet iedereen
van kunnen genieten. Ook senioren, kinderen, jongeren,
mensen met een smalle beurs en mensen met een beperking.

Zo’n stap zet je als gemeente natuurlijk niet alleen. Voor dit
akkoord hebben alle betrokken partners de krachten gebundeld. En wát voor een krachten!
Ik ben dan ook heel blij met – en trots op – dit Delftse
Sportakkoord. Samen gaan we ervoor dat iédereen in Delft
met plezier kan sporten en bewegen. Een heel leven lang,
in een veilige en gezonde omgeving en zonder hindernissen.
Karin Schrederhof
wethouder Sport, Wonen en WMO

In de eerder verschenen ‘Visie sport en bewegen 2017–2025’
en het ‘Uitvoeringsplan sport en bewegen 2018–2025’ hebben
we acties benoemd om dat voor elkaar te krijgen. In het
Sportakkoord dat u nu in handen heeft, zijn deze acties
concreet uitgewerkt en vertaald naar heldere afspraken.
Afspraken waarmee we sport, onderwijs, zorg en welzijn
nog meer met elkaar gaan verbinden.

5

1. 		 Inleiding
In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. Onder andere de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG)/Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF hebben hun
handtekening gezet onder een ambitieus plan. Doel van het Sportakkoord is de sport
versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Dat lukt alleen
als daar lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Minister Bruins heeft alle gemeenten
opgeroepen om een eigen lokaal sportakkoord op te stellen. Met dit Sportakkoord
geeft Delft gehoor aan deze oproep.

De afgelopen periode zijn we hier verder mee aan de slag
gegaan. Dit hebben we gedaan door de werkgroepen vanuit
het Uitvoeringsplan voort te zetten voor het Delftse Sport
akkoord. In de werkgroepen nemen sportverenigingen en
maatschappelijke partners deel. De werkgroepen hebben de
acties uit het Uitvoeringsplan verder besproken en uitgewerkt.
Ook hebben we de uitkomsten van de Verenigingsmonitor
gebruikt. Dit heeft geresulteerd in concrete acties waarmee
we de komende tijd aan de slag gaan.

1.2
1.1

Een Sportakkoord voor Delft

In Delft ligt met de ‘Visie sport en bewegen’ en het
‘Uitvoeringsplan sport en bewegen’ een sterke basis voor
het Delftse Sportakkoord. Beide beleidsdocumenten hebben
we opgesteld in uitvoerige samenwerking met de stad.
De ambitie van het Uitvoeringsplan sluit goed aan bij de
ambitie van het Nationaal Sportakkoord en is hiermee ook
de basis voor het Delftse Sportakkoord. De ambitie luidt:

Alle Delftenaren een leven lang bewegen en sporten:
jong en oud, rijk en arm, talent en gezelligheidssporter,
met en zonder beperking. Om dit te bereiken stimuleert
de gemeente dat er een sportaanbod is voor iedereen,
ongeacht geslacht, leeftijd, beperking, geloofsovertuiging,
afkomst of seksuele voorkeur, en dat verenigingen en
andere maatschappelijke instellingen in staat zijn om
samen dat inclusieve sportaanbod te organiseren.
Zo draagt de sport, vanuit haar intrinsieke waarde en
organisatiekracht, aantoonbaar bij aan de maatschap
pelijke versterking van Delft.
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Thema’s

Het ‘Uitvoeringsplan sport en bewegen’, de inbreng uit de
werkgroepen en de Verenigingsmonitor overlappen met de
zes thema’s uit het Nationaal Sportakkoord. In Delft hebben
we deze thema’s gebundeld. We brengen ze terug naar drie
Delftse hoofdthema’s:

1. Sportstimulatie en -innovatie
Veel Delftenaren sporten en bewegen. Er is ook veel aanbod
in Delft. Echter, niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om
mee te doen. Soms is het aanbod niet bij iedereen bekend.
Of zijn er andere drempels om niet mee te doen. Dit kan
anders! Sport en bewegen moeten voor iedereen toegankelijk
zijn. Voor senioren, kinderen, jongeren, mensen met een

minimum inkomen, mensen met een beperking of andere
specifieke doelgroepen. Bewegen heeft namelijk positieve effecten op de gezondheid en het opdoen van sociale contacten.

Verenigingen die hun maatschappelijke rol willen vergroten,
ondersteunen we waar mogelijk. Dit doen we samen met
maatschappelijke partners in het sociaal domein.

2. Verenigingsondersteuning

Het doel is om tot duurzame samenwerkingen te komen
tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners in
het sociaal domein. Onderwerpen zoals inclusie, werk en
participatie gelden hierbij als leidraad.

Voor een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod zijn onze
Delftse sportverenigingen erg belangrijk. Zij zijn partners bij de
realisatie van een structureel sport- en beweegaanbod voor
iedereen. Daarmee vervullen zij een grote maatschappelijke
rol voor Delft.
Er zit veel (organisatie)kracht bij onze verenigingen.
Maar er wordt ook steeds meer van hen gevraagd:
vernieuwen, samenwerken, maatschappelijk ondernemen,
ander aanbod, veilig sportklimaat, gezonde sportkantines,
verduurzaming enzovoort. Verenigingen geven aan hier
ondersteuning bij nodig te hebben. Sportverenigingen
hebben een vitale1, sterke en solide basis nodig om in te
kunnen blijven spelen op toekomstige ontwikkelingen.

3. Sport en sociaal domein
Een sportvereniging is altijd maatschappelijk actief. En vaak
heeft een sportvereniging nog een bredere maatschappelijke
rol. In dat geval draagt het bij aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld door het organiseren van sociale activiteiten die niet tot het reguliere aanbod
behoren. Als sportverenigingen vitaal zijn, dan kunnen zij deze
brede maatschappelijke rol makkelijker vervullen. Vitaliseren
van verenigingen is daarom een belangrijke eerste stap (zie
Verenigingsondersteuning).

1

Een vitale vereniging is een vereniging die de continuïteit van de vereniging zowel
voor de korte als voor de lange termijn waarborgt door organisatorische en
financiële gezondheid. Een dergelijke vereniging is zelfredzaam, maar mede door
haar kracht ook samen-redzaam: zij is in staat tot brede samenwerking.
(Bron: Uitvoeringsplan Sport en Bewegen 2018-2025)
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2. 		De stad nodigt uit tot
		sporten en bewegen
Delft telt ongeveer 103.000 inwoners
(1 januari 2019). Naar verwachting groeit het
aantal inwoners naar ongeveer 115.000 in
2040. Delft is een stad die al deze bewoners
uitnodigt tot sporten. Er zijn veel sport- en
beweegmogelijkheden in Delft. Veel inwoners
(61%)2 maken wekelijks gebruik van dit
aanbod. Dit percentage ligt een stuk hoger
dan het landelijke gemiddelde (51,3%)3.
Ook voldoet meer dan de helft van de
Delftse volwassenen aan de beweegrichtlijnen (59%), eveneens aanzienlijk hoger dan
het landelijk gemiddelde (51,7%)4.

(12-18 jaar) niet aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen5. Ook voor kwetsbare
doelgroepen, zoals senioren en mensen
met een beperking, is voldoende sporten en
bewegen een uitdaging.

zoals ongeorganiseerd sporten (bijvoorbeeld
wandelen, fietsen en hardlopen).

Toch zien we dat voldoende sporten en
bewegen nog niet voor iedereen vanzelf
sprekend is. Zo voldoet 89% van de jongeren

In Delft wordt veel gesport bij sportverenigingen. Met meer dan 100 sportverenigingen kan
dat ook. Ongeveer 24% van de Delftse inwoners heeft één of meerdere lidmaatschappen
bij een sportbond. Dit is vergelijkbaar met het
landelijk gemiddelde (25%). Van de kinderen
tot 10 jaar is 22% lid van een vereniging, wat
vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde
(23%)6. De vereniging is daarmee een
belangrijke aanbieder van sport en bewegen.
Toch winnen andere vormen aan populariteit,

Delft heeft een goede basis voor een
gezond en sportief leven, met veel sporten beweegaanbieders en groene gebieden.
Met de ‘Visie sport en bewegen’ en het
Uitvoeringsplan Sport dat daarbij hoort staat
sport en bewegen weer op de kaart in Delft.
Dit benadrukken we ook nog eens met het
gemeentelijke gezondheidsbeleid, dat is
gericht op Positieve Gezondheid7.

2
3

5

4

Bron: Omnibus 2019.
Bron: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/
kernindicatoren/sportdeelname-wekelijks.
Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/
sportopdekaart/beweegnormen-en-wekelijkse-sporters#node-voldoen-aan-beweegrichtlijnen-gemeente.

6

2.1

Een goede basis

Maar ook Delft ontkomt niet aan veranderingen en uitdagingen. Denk aan demografische
ontwikkelingen, individualisering/eenzaam-

Bron: Gezondheid & leefstijl jongeren Delft 2016
( Jongerenenquête 2015).
Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/sport/
sportopdekaart/lidmaatschappen-sportvereniging#
node-sportbondleden-gemeente.
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‘Positieve Gezondheid’ gaat uit van een bredere kijk op
gezondheid, die de mens centraal stelt.

heid, terugloop van vrijwilligers, overgewicht
en beweegarmoede. In het Uitvoeringsplan
hebben we deze thema’s in relatie tot sport
en bewegen geanalyseerd. Deze analyse
nemen we mee in het Delftse Sportakkoord
en we geven er verdere uitvoering aan.
Met het Delftse Sportakkoord spreken we
samen uit dat er behoefte is aan onderlinge
samenwerking met partijen zoals onderwijs-,
welzijns- en zorginstellingen.

3. 		Van plan naar acties
In het Uitvoeringsplan Sport en Bewegen is
per thema een doelstelling geformuleerd.
Samen geven we uitvoering aan deze
doelstellingen. Met ondertekening van het
Sportakkoord zetten we ons hiervoor in.

3.1

Sportstimulatie en -innovatie

Doelstelling Uitvoeringsplan Sport en Bewegen:
De gemeente Delft stelt maatschappelijke en sportorganisa
ties in staat om samen een aantrekkelijk, vraaggericht aanbod
samen te stellen en uit te voeren, en stimuleert, continueert
en optimaliseert daarmee de sport- en beweegmogelijkheden
voor alle inwoners van de gemeente, met speciale aandacht voor
de jeugd vanwege de achterblijvende sportdeelnamecijfers.
Om hier uitvoering aan te geven, heeft de werkgroep de
volgende acties opgesteld:
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Acties Uitvoeringsplan
Sport en Bewegen

Acties Sportakkoord

0-meting effecten interventies –
basis op orde

Wie?

Wanneer?

Gemeente i.s.m. Haaglanden
Beweegt, Sportraad

2020

Wijkanalyses – basis op orde
Ketenaanpak sportdeelname per
wijk organiseren tot wijksportarrangementen (verbinden partijen)

Binnen ketenaanpak specifieke
interventies gericht op ouderen
en kwetsbare doelgroepen

Afgerond
1. Versterken van buurtsportverenigingen (BSV)
2. In kaart brengen van het aanbod (sportplatform)
3. Samenwerking sportparken en buurthuizen
4. Bedrijventoernooien opzetten
5. Ontmoetingsplek/aanlandplek denksport

Haaglanden Beweegt

Afgerond

Acties 2 t/m 5 werkgroep
sportstimulatie en
-innovatie

2020/2021

Kwetsbare doelgroepen:
1. Inventariseren van vraag en aanbod voor kwetsbare doelgroepen
2. In kaart brengen van het aanbod (sportplatform)
3. Doelgroep actief benaderen sport op maat aanbieden (afgestemd op de doelgroep)

Werkgroep sportstimulatie
en -innovatie

2020

Kinderen en jeugd (via onderwijs):
1. Meer sporttoernooien i.s.m. verenigingen, sportaanbieders en onderwijs
2. Meer beweging in de klas (o.a. actieve pauzes en naschools sportaanbod)
3. Onderwijs (basis/voorgezet/mbo) met elkaar en sportverenigingen verbinden

Werkgroep sportstimulatie en
-innovatie, buurtsportcoaches,
sportverenigingen, onderwijsinstellingen

2020/2021

Good practices:
1. Inventariseren good practices
2. Op basis van behoefte kennis delen
3. Aanbod good practices op website/platform delen

Werkgroep sportstimulatie
en -innovatie

2020/2021

Innovatie
1. Ontwikkelen van website/platform
2. Samenwerking met TU Delft opzoeken
3. Verkennen van vernieuwingen binnen bestaande aanbod
4. Sportaccommodaties gebruiken voor sport- en beweegactiviteiten

Werkgroep sportstimulatie
en-innovatie

2020/2021
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3.2

Verenigingsondersteuning

Actie Uitvoeringsplan
Sport

Doelstelling Uitvoeringsplan Sport en Bewegen:

Vervolgactie Sportakkoord

Herijking inzet
combinatiefuncties

De gemeente Delft ondersteunt haar verenigingen bij
organisatorische en bestuurlijke versterking, stimuleert
samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid zodat zij
een structureel goed georganiseerd, gevarieerd, met elkaar
samenhangend en optimaal beschikbaar sportaanbod voor
alle inwonersgroepen in Delft mogelijk maken.

Wanneer?

Gemeente Delft

Afgerond

Ondersteunings
behoefte verenigingen

1. Verenigingsmonitor 2018-2020
2. Financiën
3. Vrijwilligers
4. Ledenwerving en -behoud

Werkgroep verenigingsondersteuning, gemeente
Delft, verenigingsondersteuner

2020

Ondersteunings
behoefte verenigingen

Op de thema’s Financiën, Vrijwilligers en
Ledenwerving en -behoud (acties bepalen):
1. Vrijwilligers: toepassen 5B-model8
2. Samenwerkingen initiëren/verbinden
3. Aanbod aanpassen & evenementen organiseren
4. Extra activiteiten organiseren
5. Duurzaamheid
6. Subsidies & sponsorwerving

Werkgroep verenigingsondersteuning

Acties 1&2
2020
Acties 3&4
2021
Acties 5&6
2022

Positieve sportcultuur

1. Cursus(sen) LHBTI
a. 60% van de sportverenigingen heeft de
cursus John Blankenstein gevolgd of andere
2. Tegengaan discriminatie in de sport (acceptatie)

Sportraad van Delft, vereni2020/2021
gingsondersteuner, werkgroep
verenigingsondersteuning

Segmenteren
verenigingen

1. Invullen segmentatietabel (maatschappelijke
oriëntatie & organisatiekracht)

Gemeente Delft, verenigingsondersteuners, Sportraad
van Delft

2021

Ontwikkeling en
ondersteuning onder
linge samenwerking

1. Pilot ontwikkeling management van
sportparken/wijken

Gemeente Delft, verenigingsondersteuners, Sportraad
van Delft

2020/2021

Om hier uitvoering aan te geven, heeft de werkgroep de
volgende acties opgesteld:

8

Wie?

Het 5B-model biedt een structureel plan van aanpak om vrijwilligers te vinden en te binden. Het gaat om het 1) binnenhalen (werven van vrijwilligers door vraag en aanbod
op elkaar af te stemmen), 2) begeleiden (ondersteunen van vrijwilligers, zoals met opleidingen, huisregels, protocollen), 3) belonen (inzet van vrijwilligers op een
persoonlijke manier waarderen), 4) behouden (aandacht voor deskundigheidsbevordering, doorgroeimogelijkheden en betrekken bij de organisatie), 5) beëindigen
(exitgesprek om feedback op te halen over wat goed ging en wat beter kan).
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3.3

Sport en sociaal domein

Doelstelling Uitvoeringsplan Sport en Bewegen:
De gemeente Delft stimuleert en faciliteert sportverenigingen
en maatschappelijke organisaties actief om, binnen hun
mogelijkheden en afgestemd op de vraag vanuit doelgroepen
en wijken, in gezamenlijkheid sport en bewegen in te zetten
om zodoende achterstanden op velerlei gebieden tegen te
gaan. De huidige prioriteiten binnen het sociaal domein
gelden hierbij als leidraad: inclusie, werk en participatie.

Acties Uitvoeringsplan
Sport en Bewegen

Acties Sportakkoord

Wie?

Wanneer?

Doorstart bestaande
initiatieven – basis op orde

Huidige samenwerkingen in kaart
brengen

Werkgroep sport en sociaal domein,
maatschappelijke partners, organiserende
verenigingen en Sportraad van Delft

2020

Gemeente Delft, maatschappelijke partners,
sportverenigingen, buurtsportcoaches en
Sportraad van Delft

2020/2021

Intensivering huidige
initiatieven (meer / beter)
Uitbreiding naar nieuwe
collectieve programma’s

Om hier uitvoering aan te geven, heeft de werkgroep de
volgende acties opgesteld:

1. Lijst samenstellen van vraag
stukken 2020
2. Organisatie Beursvloer 2020
3. De spelregels voor het meedoen
aan deelakkoord Sport en sociaal
domein opstellen
4. Goede voorbeelden van
bestaande projecten als delen
met alle partners

1. Sportformateur i.s.m. werkgroep sport
2020/2021
en sociaal domein
2. Werkgroep sport en sociaal domein i.s.m.
verenigingen en gemeente
3. Werkgroep sport en sociaal domein met
de stuurgroep
4. Werkgroep sport en sociaal domein

Verkenning ‘Fonds
Delftse Sport’

Gemeente Delft i.s.m. maatschappelijke
partners en werkgroep sport en sociaal
domein

2020/2021

Oprichten ‘Fonds
Delftse Sport’ /
Social Impact Bonds

Gemeente Delft i.s.m. Sportraad van
Delft, werkgroep sport en sociaal domein,
maatschappelijke partners en private
investeerders

2021
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Aan de slag

Wandelen om sterk te blijven

Korfbalvereniging Fortuna/Delta Logistiek
biedt samen met Stichting Perspectief een
werkplek op de vereniging aan voor een
langdurig werkloze. Hij ondersteunt het
onderhoudsteam door te helpen met
schoonmaken en het doen van kleine
reparatiewerkzaamheden. De begeleiding
is intensief en wordt door een gepensioneerde leraar gedaan. Op die manier kan
de werkloze hopelijk op den duur weer
terug keren in de maatschappij.

Voor mensen van 55 jaar en ouder biedt Ring Pass Delft samen met een oefentherapeut een wandel- en beweegcursus
aan. Plezier en verantwoord bewegen staan centraal op de
maandag- en vrijdagochtend. In een korte pauze tijdens het
wandelen doet de groep spierversterkende oefeningen.
		
Initiatief van Ring Pass Delft

Initiatief van Korfbalvereniging Fortuna

Sporten is voor iedereen
Sporten en bewegen hoort bij een gezonde leefstijl en daar moet iedereen
van kunnen genieten. Ook kinderen en volwassenen met een beperking.
Sportvereniging Concordia werkt daarom samen met Basalt Revalidatie.
Dankzij de inzet van vrijwilligers en een aangepaste training voetballen en
tennissen kinderen die minder motorisch vaardig zijn.
		
Initiatief van DSV Concordia
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3.4

Samen kom je verder

We bevorderen samenwerking tussen sportverenigingen en
partners in het sociaal domein. Maatschappelijke vraagstukken
die door de partners uit het sociaal domein zijn geformuleerd,
komen op een lijst. Sportverenigingen kunnen hieruit passende
vraagstukken kiezen.
Rekening houdend met de spelregels die daarvoor gelden,
schrijft de sportvereniging samen met de partner een kort
werkplan voor een aanvraag uit het bestedingsbudget.
De werkgroep Sport en Sociaal Domein beoordeelt de
aanvragen en geeft een advies aan de stuurgroep.
Bij toekenning van de aanvraag kan de sportvereniging
samen met de partner aan de slag. De sportvereniging
houdt de werkgroep op de hoogte van de voortgang.

Vraagstukken die inmiddels zijn geformuleerd

Partner

Bestaande projecten tussen sportaanbieders en partijen uit het sociaal domein verder uitbreiden.

Partijen uit sociaal domein

Een aantal keer per jaar een sport-, spel- en beweegactiviteit realiseren voor ouderen, zoals
wandelen, fietsen, denksport.

KBO

Een aantal keer per jaar een sport- en beweegaanbod realiseren voor jonge mensen
met dementie.

Pieter van Foreest

Help werknemers van Werkse! aan het sporten en bewegen.

Werkse!

In samenwerking met een woonvoorziening/woongroep (van mensen een beperking) sport
aanbieden vanuit de woning.

VTV

Schaken op school aanbieden voor leerlingen van ISK.

ISK

Sport en beweging aanbieden voor ouderen in verpleegtehuis Die Buytenweye.

Pieter van Foreest

Sport- of beweegactiviteit met mensen met een visuele beperking ontwikkelen en aanbieden.

Oogcafé

Sportinstuif voor leerlingen van ISK organiseren.

ISK
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4. Aan de slag
4.1 Organisatie
Het Delfts Sportakkoord is een extra impuls voor sport
en bewegen in Delft. De ondertekening is het startsein.
Samen gaan we aan de slag met de genoemde acties.
Vaak staan acties niet op zichzelf en hebben ze een relatie
met een of meerdere acties. Deze pakken we dan op in
samenhang. Samen zijn we verantwoordelijk voor de
uitvoering van het Sportakkoord. Ieder vanuit zijn eigen
rol of functie. Belangrijk is dat partners de betrokkenheid
en het eigenaarschap voelen en hoog houden.

Werkgroepen
Per thema zijn verschillende werkgroepen benoemd. In deze
werkgroepen zitten vertegenwoordigers van een aantal sporten beweegaanbieders, zorg- en welzijnspartners, onderwijs
en gemeente. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de actiepunten binnen hun thema(‘s). De werkgroepen komen minimaal drie keer per jaar samen om acties
uit te zetten en op te volgen. Elke werkgroep wordt getrokken
en gecoördineerd door een combinatiefunctionaris.

Stuurgroep
De coördinatie voor de uitvoering van het hele Delftse
Sportakkoord ligt bij de stuurgroep. In de stuurgroep
nemen de Sportraad van Delft, GGD Haaglanden, Haaglanden Beweegt en de gemeente Delft deel. De trekkers van de
18

werkgroepen en de adviseur lokale sport sluiten op basis van
agenda aan. De stuurgroep let op de onderlinge samenhang
tussen acties, stuurt bij waar nodig, monitort en bewaakt de
voortgang van de uitvoering van acties en neemt besluiten
over de besteding van de middelen voor het Lokaal Sportakkoord – op basis van input vanuit de werkgroepen.

Combinatiefunctionarissen
De gemeente Delft neemt deel aan de Brede regeling
combinatiefuncties. Vanaf 2019 heeft het Rijk het beschikbare
budget voor de combinatiefuncties verhoogd. Met de
uitbreiding van de regeling kan de gemeente meer combinatiefuncties aanstellen. De combinatiefunctionarissen zijn
essentieel voor de uitvoering van het ‘Uitvoeringsplan sport
en bewegen’ en het Delftse Sportakkoord. Dit betekent
niet dat zij verantwoordelijk zijn voor alle acties en projecten.
Zij zorgen wel voor verbinding en samenhang en kunnen
partners ondersteunen bij acties.

Delfts Sportakkoord
Het Sportakkoord is de basis voor de komende periode en
moet worden gezien als procesdocument. Jaarlijks bekijken we
hoe we ervoor staan en hoe we verder gaan. We actualiseren
het Sportakkoord op basis van de bereikte resultaten. In de
werkgroepen en stuurgroep bepalen we waar we op in gaan
zetten en hoe we middelen toekennen.

4.2 Communicatie
Om zoveel mogelijk inwoners, partners en verenigingen in
Delft in beweging te brengen, is communicatie van belang.
Om zichtbaarheid en bekendheid te vergroten, kunnen we
de bestaande communicatiekanalen van betrokken partners
gebruiken, zoals websites, nieuwsbrieven en social media.
Ook vervullen combinatiefunctionarissen een belangrijke rol
als ambassadeurs van het Delftse Sportakkoord.

4.3 Financiën
Het Delftse Sportakkoord bestaat uit drie thema’s. Per thema
hebben we actiepunten geformuleerd. Deze actiepunten vragen niet altijd om (extra) dekking. Toch zijn er middelen nodig
om een echte impuls te kunnen geven aan het Sportakkoord.
Deze middelen worden hieronder toegelicht.

Uitbreiding combinatiefunctionarissen
Voor de uitvoering van het uitvoeringsplan en het Delftse
Sportakkoord heeft de gemeente gekozen maximaal (140%)
deel te nemen aan de brede regeling combinatiefuncties.
Hierdoor is het aantal fte combinatiefuncties Sport gegroeid
van 15,3 naar 19,69 fte. Ook zijn 2 fte combinatiefuncties
Cultuur aangesteld. De buurtsportcoaches en cultuurcoaches
stemmen gezamenlijk af en leggen waar mogelijk verbindingen.

Deze adviseur houdt de belangen van de lokale sport in de
gaten. Ook wijst de adviseur de stuurgroep, werkgroepen en
sportverenigingen op de verschillende sportservices die vanuit
de sportlijn (NOC*NSF, Sportbonden en NL Actief ) worden
aangeboden. Deze services bieden ondersteuning op de
thema’s van het Sportakkoord. Door de sportservices kan
aan de genoemde acties worden gewerkt.

Stimuleringsbudget
De gemeente ontvangt voor een deel (40%) rijksmiddelen
voor de inzet van de combinatiefuncties. Het overige deel
(60%) wordt grotendeels betaald door de gemeente en een
klein deel door Delft voor Elkaar.

Inzet adviseur lokale Sport
De adviseur lokale sport wordt betaald door het Rijk.

De werkgroepen die de actiepunten uitvoeren, stellen
hiervoor een plan van aanpak op. Voor de uitvoering van het
plan kunnen zij een deel van het stimuleringsbudget gebruiken.
Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen, bedoeld
om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele
financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen
zijn niet mogelijk. Het uitgangspunt is dat de actiepunten ook
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zonder extra bijdrage uitgevoerd moeten kunnen worden.
Deze bijdragen zijn wel welkom om initiatieven te onderzoeken,
de aanloopkosten te dekken, de realisatie te vergemakkelijken
of te versnellen, of zaken beter aan te pakken. Ook moet eerst
worden gekeken naar de inzet van eigen middelen, zoals budgetten en vrijwillige inzet.
Actieve deelname aan het Sportakkoord is een voorwaarde,
maar geen garantie voor financiële ondersteuning. Voor de
uitvoering van het Sportakkoord komt in 2020 en 2021 via het
Rijk € 60.000 per jaar beschikbaar. De stuurgroep bepaalt op
basis van nader te omschrijven criteria hoe we deze middelen
verdelen. Daarnaast zijn er ook nog enkele landelijke, regionale
en lokale subsidieregelingen. Vanuit NOC*NSF, Sportbonden en
NL Actief is voor 2020 en 2021 bovendien ongeveer € 19.000
per jaar aan diensten voor Delft beschikbaar.

Ondertekening
AV’40
Bart Groeneveld

B.C. De Gaech
Joke Brok

DSV Full Speed
Jan Vrins

sv DHL
Paul de Bree

B.C. Gisolf
Simon Spaans

Hudito
Wessel Pil

Ring Pass Delft
Frank Engering

DELFT

DSV FULL SPEED

Dames Vitaal
Ghita Benjelloun

GGD Haaglanden
Annette de Boer

AV De Koplopers
Marius Schwartz
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Haaglanden Beweegt
Liza Gerritse

Vitesse Delft
Pieter van Veen

NOC*NSF
Dorien Tenhaeff

Sportraad van Delft
Wicher Schreuders

ROC Mondriaan
Simone Willemse

Korbalvereniging
Fortuna/Delta Logistiek
Jolanda Vrolijk

VTV Den Haag
Agnette Overdevest

Zwembad Kerkpolder
Sportfondsen
Frans Alebregtse
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