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Beste sport- en beweegliefhebber, 

 

Voor u ligt een aanvraag voor het Uitvoeringsprogramma Sportakkoord gemeente 

Harlingen. 

De aanvraag is ondertekend door vier partijen, basketbalvereniging de Green Lions, gym- en 

turnvereniging V&K, welzijnsorganisatie de Skûle en de gemeente Harlingen. Deze partijen 

zijn representatief voor alle organisaties in Harlingen die zo enthousiast hebben 

meegewerkt aan dit mooie initiatief, ontsproten uit het Nationaal Sportakkoord. 

 

Deze aanvraag moet worden beschouwd als het Sportakkoord gemeente Harlingen. Van de 

vier bijeenkomsten die tot deze aanvraag hebben geleid heb ik er zelf drie bijgewoond. En 

ik moet zeggen dat ik ben getroffen door de inzet van de deelnemers hieraan. En door het 

realiteitsgehalte van de vele ideeën die werden besproken. Natuurlijk, vergezichten zijn 

soms nodig, maar ik hecht sterk aan plannen met een hoog uitvoerbaarheidsgehalte. En 

naar mijn idee is men daar prima in geslaagd! De vier benoemde hoofdthema’s met 

concrete doelstellingen en acties bieden een mooie basis om jong en oud in Harlingen naar 

een hoger bewegingsniveau te brengen. 

Daar heb ik vertrouwen in!  
 

Harry Boon,  

Wethouder Sport  
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Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten 

en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, getekend. 

Hierin staan zes ambities centraal: 

• Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en 

bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd; 

• Van jongs af aan vaardig in bewegen, met de ambitie dat meer kinderen aan de 

beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen (met 

focus op de groep van 0 tot 12 jaar); 

• Duurzame sportinfrastructuur, om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en 

duurzame sport- en beweegvoorzieningen; 

• Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan 

sporten en bewegen; 

• Vitale sport- en beweegaanbieders, om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar 

en toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben; 

• Topsport die inspireert, vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en 

topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde 

van sport. 

 

 

Het proces in de gemeente Harlingen 

In november 2019 heeft de initiatiefgroep, bestaande uit V&K Stenen Man, BV Green Lions, De 

Skûle Welzijn en de gemeente Harlingen, onder aanvoering van een sportformateur het 

Sportakkoord gemeente Harlingen ontwikkeld.  

In 2020 heeft de Stichting Sportpromotie Harlingen in het Sportakkoord, een coördinerende taak 

op zich genomen. In 2021 is er een nieuw bestuur aangetreden en is de naam veranderd in 

Stichting Sportakkoord Harlingen. 

 

Een mooie mix van sportaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, gemeente en 

maatschappelijke organisaties zijn met veel energie en enthousiasme samen aan de slag om de  

ambities, doelen en acties van de vier geselecteerde thema’s van het Sportakkoord te 

bewerkstelligen. Deze vier thema’s vormen de belangrijkste pijlers van het Sportakkoord 

Harlingen. 

 

Er is maandelijks overleg met de vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, het 

Beweegteam Harlingen en het bestuur van de Stichting Sportakkoord Harlingen. 
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De vertegenwoordigers van de Thema Teams hebben regelmatig overleg met hun eigen 

teamleden. 

Jaarlijks vindt er een bijeenkomst plaats met alle betrokken partijen. 

 

Algemene ambitie 

Inwoners van gemeente Harlingen leven in een omgeving die uitnodigt te gaan sporten en bewegen. 

Door structurele samenwerking beleeft iedereen plezier in sport en bewegen. Partners uit de 

gemeente Harlingen willen zich hier gezamenlijk voor inzetten en daar is dit Sportakkoord, het  

Sportakkoord van de gemeente Harlingen, een prachtig middel voor.   

 

Sportakkoord en preventieakkoord 

Gemeente Harlingen is ook aangesloten bij het regionaal Preventieakkoord. Vanuit dit akkoord 

richt de gemeente zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch 

alcoholgebruik. In de brede context van sport en bewegen zijn er duidelijk raakvlakken. Met dit 

sportakkoord hebben we geprobeerd dit maximaal te benutten.  
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Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel 

van de Nederlanders weinig of niet sport. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, 

mensen met een laag inkomen of mensen uit andere culturen. Zij ervaren soms of vaak 

belemmeringen om te gaan sporten en bewegen. Een actief leven draagt bij aan onze 

gezondheid, meedoen in de maatschappij en het genieten van sport. Dit thema heeft de meeste 

steun van ons gekregen en we hebben twee ambities bepaald en uitgewerkt. 

 

Ambitie 1 

Beweeg- en sportaanbieders (en de gemeente Harlingen) werken samen met alle partijen die 

nodig zijn om iedereen te laten ervaren dat bewegen en sporten leuk is, zodat dit een structureel 

element wordt in het algemeen dagelijks leven. 

 

Doelen 

1. Iedereen kan en mag meedoen; bewegen en sporten is leuk.  

 

Doel 1: Iedereen kan en mag meedoen; bewegen en sporten is leuk.  

 

Acties in jaar 1  

• Door onderzoek inzichtelijk te krijgen waar de behoefte ligt. 

• Binnen het onderwijs en onder professionals weet iedereen dat bewegen en sporten goed is 

en iedereen helpt en steunt elkaar. 

• Er is brede aandacht voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

• Onderzoek naar de haalbaarheid van het Volwassenfonds. 

 

Vervolg  

• Jaarlijks (ongeveer eind mei) worden er, eventueel met behulp van werkzoekenden als 

helpende hand, clinics gegeven aan: 

 

 

 

 

• Er worden drie proeflessen aan specifieke doelgroepen gegeven om te kunnen ervaren of de 

sport- of beweegles past. Bij belemmering ondersteuning door school/ vereniging, inwoner en 

zorg. 

• Inzetten om ouderen en kinderen samen te laten bewegen. 

3.1 INCLUSIEF SPORTEN EN 

BEWEGEN 

- Inwoners met een beperking 

- Kwetsbare inwoners 

- Inwoners uit andere culturen 

- Diverse leeftijdsgroepen 
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Ambitie 2 

Alle inwoners van de gemeente Harlingen hebben de mogelijkheid om een leven lang beweeg- en 

sportplezier te ervaren ongeacht ieders individuele mogelijkheden en passend bij ieders wensen.  

 

Doelen 

1. Er is (een betere) informatievoorziening over alle sport- en beweegaanbieders. 

2. Er is (een betere) toegankelijkheid bij beweeg- en sportaanbieders. 

3. Voor iedereen die wil bewegen en sporten is er een passend aanbod. 

 

Doel 1: Er is (een betere) informatievoorziening over alle sport- en beweegaanbieders. 

 

Actie 

• Aanbieden beweeg- en speelkaart, zowel digitaal als op papier voor alle doelgroepen. 

 

Doel 2: Er is (een betere) toegankelijkheid bij beweeg- en sportaanbieders. 

 

Actie jaar 1 

• Samen met gemeente onderzoeken hoe we de contributie laag kunnen houden (Jeugdfonds 

Sport en Cultuur).  

Vervolg  

• Inventariseren wat er nodig is om accommodatie toegankelijker te maken voor alle 

doelgroepen.  

 

 

Doel 3: Voor iedereen die wil bewegen en sporten is er een passend aanbod. 

 

Actie jaar 1  

• Oldstars sporten (bijv. Walking Football, competitiekaatsen 60+) verder uitrollen. 

Vervolg  

• Sport als medicijn gebruiken (bijv. dansen met Parkinson). 
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De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en zijn kinderen motorisch minder vaardig dan  

bijv. 10 jaar geleden. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn 

voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Wij herkennen ons in deze ontwikkelingen en 

hebben gezamenlijk twee ambities uitgewerkt. 

 

Ambitie 1 

Kinderen voldoen zonder onderbreking aan de beweegrichtlijn* en de motorische vaardigheden 

nemen toe. 

 

Doelen 

1. 90% van de kinderen (2-18 jaar) voldoen aan de landelijke beweegrichtlijn*, zonder 

onderbreking. 

2. De motorische vaardigheden van kinderen van groep 3 t/m 8 en klas 1 en 2 van het  

voortgezet onderwijs nemen toe, dit is zichtbaar in het leerlingvolgsysteem van de 

scholen. 

 

Doel 1: 90% van de kinderen (2-18 jaar) voldoen aan de landelijke beweegrichtlijn*, zonder 

onderbreking. 

 

Actie jaar 1 

• Alle basisscholen werken met een beweegmethode. 

Vervolg  

• Samen met gemeente onderzoeken hoe we de uren van het bewegingsonderwijs op de 

basisscholen kunnen uitbreiden (minimum is 2 uur, streven is 3 uur per week). 

• Samen met de gemeente onderzoeken hoe we beweeglessen voor kinderen tussen 2-4 jaar 

(bijv. Nijntje Beweegdiploma, 2-6 jaar) aan kunnen bieden. 

• Samen met de gemeente onderzoeken hoe we een vakleerkracht één les bewegingsonderwijs 

per week voor groep 1 en 2 kunnen organiseren. 

 

 

3.2 VAN JONGS AF AAN VAARDIG 

IN BEWEGING 

*Landelijke beweegrichtlijn: 

 

Kinderen 4 t/m 18 jaar                                              Volwassenen en ouderen 

 

     1 uur per dag                                                      2,5 uur per week 

matig intensief bewegen                                            matig intensief bewegen 

 

     3 x per week                                                             2x per week 

spier- en botversterkende                                          spier- en botversterkende        

       activiteiten                                                                  activiteiten 

 

                                                       Voor ouderen in combinatie met balansoefeningen 
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Doel 2: De motorische vaardigheden van kinderen van groep 3 t/m voortgezet onderwijs 

nemen toe, dit is zichtbaar in het leerlingvolgsysteem van de scholen. 

 

Acties jaar 1  

• Gezamenlijk onderzoeken of het mogelijk is een coördinator aan te wijzen/aan te stellen 

om maatregelen 1,2,3 en 4 te coördineren.  

• Er is brede aandacht voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur (2 t/m 18 jaar). 

Vervolg 

• Organiseren van een sporthopper voor 4-6-jarigen en eind 1
e
 klas en 2

e
 klas van 

voortgezet onderwijs waarin alle sporten in gemeente Harlingen worden aangeboden. 

• Een gemeentelijke sportdag voor basisonderwijs en 1
e
 jaars voortgezet onderwijs. 

• Interventies: inzet buurtsportcoach bij Nationale buitenspeeldag, speeltuinen- en 

schoolpleinentoer. 

 

 

Ambitie 2 

Alle kinderen maken vanuit een gezamenlijke aanpak kennis met gezonde leefstijl (o.a. gezonde 

voeding, bewegen en sociale vaardigheden).  

 

Doelen 

1. Kinderen groeien op in een IKC- en opvangomgeving die een gezonde leefstijl stimuleert. 

2. Alle schoolgaande jeugd (bo/vo) heeft door samen te werken met lokale sport- en 

beweegaanbieders uitgebreid kennisgemaakt met verschillende sportdisciplines (binnen-, 

buiten-, team-, solo-, bal-, racket-, vecht-, danssport, turnen, etc.). 

 

Doel 1: Kinderen groeien op in een IKC- en opvangomgeving die een gezonde leefstijl 

stimuleert. 

 

Acties jaar 1  

• GGD Fryslân monitort ook in groep 5 op lengte, gewicht en gezonde leefstijl.  

• Samen met de gemeente kijken hoe we de kosten voor het zwemvervoer voor de 

binnenstad scholen kunnen drukken. 

Vervolg 

• Gemeente Harlingen, het onderwijs, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke 

organisaties en GGD Fryslân werken samen op het gebied van gezonde leefstijl, stemmen 

activiteiten op elkaar af en wisselen expertise uit.  

• Scholen worden ondersteund het vignet Gezonde School te behalen (deelcertificaat 

‘bewegen en sport’, ‘welbevinden en sociale veiligheid’ en ‘voeding’).
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• Kinderopvangorganisaties worden desgewenst ondersteund bij het behalen van het vignet 

Gezonde Kinderopvang (thema ‘bewegen’ en ‘voeding’). 

• Het voortgezet onderwijs wordt desgewenst ondersteund bij het realiseren en in stand 

houden van een gezonde kantine. 

• Onderzoeken of schooljudo jaarlijks kan worden aangeboden op alle basisscholen.  

• Er wordt gemeente breed actief meegedaan aan landelijke thema’s, zoals: Koningsspelen, 

buitenlesdag, week van de gezonde jeugd, etc. 

• In samenwerking met de buitenschoolse opvangorganisaties en sportverenigingen wordt 

een naschools sport- en beweegaanbod gecreëerd. 

 

Doel 2: Alle schoolgaande jeugd (bo/vo) heeft door samen te werken met lokale sport- en 

beweegaanbieders uitgebreid kennisgemaakt met verschillende sportdisciplines (binnen-, 

buiten-, team-, solo-, bal-, racket-, vecht-, danssport, turnen, etc.). 

 

Acties jaar 1 

• Het onderwijs werkt samen met de lokale sportverenigingen. 

• Tijdens lessen bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van het plaatselijke sport- en 

beweegaanbod en de aanwezige expertise.  

• Overleg tussen onderwijs en sport- en beweegaanbieders om te komen tot een 

evenwichtig aanbod van lessen tijdens schooltijd, verspreid over het hele jaar. 

• Gezamenlijk onderzoeken of het mogelijk is een coördinator aan te wijzen/aan te stellen 

om maatregelen 1,2 en 3 te coördineren.  

 

 

Opmerking / extra uitdaging:  

Hoe gaan we om met bewegingsachterstanden in het voortgezet onderwijs van jongeren 

afkomstig van basisscholen uit een andere gemeente.  
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Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een functionele, 

goede en duurzame sportinfrastructuur nodig. Overal waar gesport en bewogen wordt, moeten 

de voorzieningen op orde zijn. De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, zodat sporten 

en bewegen hier vanzelfsprekend is. Dit onder andere door het verbinden van openbare sport-, 

beweeg- en speelvelden om het vrije buitenspelen te bevorderen. Binnen dit thema hebben we 

vier ambities uitgewerkt. 

 

Ambitie 1 

Kansen op het strand en/of op het water zijn benut. 

 

Doelen 

1. Het strand is een plaats om actief bezig te zijn en te genieten van de natuur. 

2. Harlingen staat in 2025 op de kaart als Watersportstad. 

 

Doel 1: Het strand is een plaats om actief bezig te zijn en te genieten van de natuur. 

 

Acties 

• Er wordt een plan opgesteld voor het oprichten van een werkgroep strand.  

Ideaal zou zijn als er van de volgende partijen een vertegenwoordiger in de werkgroep 

zou plaatsnemen: 

 

 

 

 

 

 

• Plannen/ initiatieven afstemmen op ontwikkelingen in Westerzeedijk gebied. 

• Onderzoeken wat de wensen en behoeften van gebruikers zijn. 

• Er wordt gezorgd voor goede communicatie en bebording; laten zien dat we het 

aantrekkelijk willen maken. 

• Afstemmen met afdeling Handhaving en afspraken maken over handhaving van regels op 

en rond het strand/ Westerzeedijkgebied.  

• In gesprek gaan met direct belanghebbenden en andere gebruikers over schoonhouden 

van het strand (medeverantwoordelijkheid). 

• Afstemmen met Openbare werken en samen kijken/afspraken maken wat er nodig is om 

te bewegen én te genieten in de natuur.  

3.3 DUURZAME SPORT 

INFRASTRUCTUUR 

- Stichting Sail In Zicht 

- Verenigingen 

- Recreatie aanbieders 

- Ondernemers (bijv. Zilt en Zeehoeve) 

- Ambtenaar Recreatie en Toerisme 

- Buurtsportcoach en vakleerkracht 
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Ambitie 2 

Binnen- en buitensportaccommodaties zijn multifunctioneel in te zetten.  

 

Doelen 

1. 50% van de sportaccommodaties zijn multifunctioneel in te zetten, zowel lokaal als 

regionaal. 

2. De bezettingsgraad van de sportzalen wordt verhoogd.   

 

Doel 1: 50% van de sportaccommodaties zijn multifunctioneel in te zetten, zowel lokaal als 

regionaal.  

 

Acties 

• Elke vereniging maakt inzichtelijk voor zichzelf:  

 

 

 

• Faciliteiten op een nog te bepalen niveau brengen en houden. 

• We gaan het sport- en beweegaanbod profileren in de regio middels een campagne.  

 

Doel 2: De bezettingsgraad van de sportzalen wordt verhoogd.   

 

Acties 

• Er wordt efficiënt afgestemd tussen gebruikers, onderhoud en beheer. 

• Alle sportzalen werken met een reserveringssysteem en de bezettingsgraad wordt 

vergroot. 

• De zalen worden optimaal, veilig en schadeloos gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wat is er?  

- Wat is er nodig?  

- Wat is het actieplan? 
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Ambitie 3 

De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, veilig en voorzieningen zijn goed bereikbaar.  

 

Doelen 

1. De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, veilig en voorzieningen zijn goed 

bereikbaar. 

 

Doel 1: De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, veilig en voorzieningen zijn goed 

bereikbaar. 

 

Acties 

• Onderzoeken of schoolpleinen en sportaccommodaties openbaar toegankelijk kunnen 

zijn zodat deze onderdeel kunnen zijn van bewegen in de openbare ruimte.  

• Buurtsportcoaches en vakleerkrachten stimuleren gebruik openbare ruimte (activiteiten en 

interventies). 

• De verschillende beweegvriendelijke omgevingen staan met elkaar in verbinding. 

• Alle openbare speel-, beweeg-, sport- en recreatielocaties worden goed onderhouden. 

 

Ambitie 4 

Sportaccommodaties zijn verduurzaamd in energie- en materiaalgebruik.  

 

Doelen 

1. In 2025 is minstens 50% van de sportaccommodaties verduurzaamd in energie- en 

materiaalgebruik. 

 

Doel 1: In 2025 is minstens 50% van de sportaccommodaties verduurzaamd in energie- en 

materiaalgebruik. 

 

Acties 

• De gemeente Harlingen en de sportbonden informeren sportverenigingen over de 

mogelijkheden die er zijn t.a.v. duurzaamheid.  

• Inzichtelijk maken van de kosten per sportaccommodatie (gemeentelijk beleid). 

• Energiescan beschikbaar stellen en kijken wat hiermee is gedaan. 

• Aanschaf duurzame materialen t.b.v. sport. 
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Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. Dit vraagt aandacht van iedereen en om 

ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te 

voorkomen en de ondergrens te bewaken. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang 

sporten en bewegen. Winnen en verliezen horen bij de sport, maar mag echter nooit ten koste 

gaan van het plezier. Uitsluiting en discriminatie gaan we tegen. Wij willen jeugd langer aan de 

sport binden en zo de kans te vergroten dat zij op latere leeftijd actief blijven binnen een 

sportvereniging als sporter en als vrijwilliger. Het regionaal preventieakkoord heeft hier duidelijk 

raakvlakken. Zo gaan we werken aan een omgeving die een gezonde leefstijl stimuleert. Wij 

zetten ons hier graag voor in en hebben gezamenlijk drie ambities uitgewerkt. 

 

Ambitie 1 

Sporten en bewegen vindt plaats in een omgeving die gezonde leefstijl stimuleert in elke 

gedragsvorm (rookvrije omgeving, ongewenst gedrag, gezonde kantine, alcoholbeleid). 

 

Doelen 

• Sportkantines hebben een gezondere kantine. 

• Alle (sport)verenigingen zijn rookvrij per 2022. 

• Alle (sport)verenigingen staan achter NIX18. 

• Sportverenigingen hebben beleid op positieve sportcultuur 

 

Doel 1: Sportkantines hebben een gezondere kantine. 

 

Acties jaar 1 

• Er wordt een thermometer ontwikkeld om te bepalen hoe gezond de kantine is en hoever 

een sportvereniging is. Hoe heter, hoe beter. Er wordt gestart met een nulmeting.  

• Gezondere levensstijl stimuleren (bijv. frituur later aan). 

  

3.4 POSITIEVE 

SPORTCULTUUR 
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Doel 2: Alle (sport)verenigingen zijn rookvrij per 2022.  

 

Actie jaar 1  

• Voor het einde van dit seizoen zijn alle sportverenigingen geïnformeerd door de 

gemeente Harlingen over het feit dat ze zelf gratis de materialen kunnen aanvragen.  

Vervolg  

• Er wordt afgesproken dat sportverenigingen rookvrij zijn, alle sportverenigingen brengen 

dit in tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Tip: Betrek de rokers erbij 

voordat de ledenvergadering is. Het gaat om het voorbeeld voor de kinderen. 

 

 

Doel 3: Alle (sport)verenigingen staan achter NIX18. 

 

Actie jaar 1  

• Voor het begin van het seizoen hebben we informatie ingewonnen om het jaar daarop te 

beginnen met vijf personen IVA te scholen per vereniging. Daarna verder uitrollen. 

Vervolg  

• Er wordt afgesproken dat er geen alcohol wordt geschonken tijdens jeugdevenementen  

voor 15.00 uur.  

• Sportverenigingen passen de statuten en huishoudelijke regelementen indien nodig aan. 

• Sportverenigingen (met een eigen clubhuis) komen in het bezit van een 

pasjesscanapparaat (vb. Zeerobben). 

 

Doel 4: Sportverenigingen hebben beleid op positieve sportcultuur 

 

Acties 

• Meer positiviteit benoemen (bijv. ouder van de week). 

• Iedereen is welkom (regenboogvlag). 

• Het wijzen op respect hebben voor elkaar. 

• Ouders opvoeden en wijzen op hun rol om positiviteit te stimuleren. 
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Ambitie 2 

Sporten en bewegen vindt plaats in een omgeving die gezonde leefstijl stimuleert in elke 

gedragsvorm (rookvrije omgeving, ongewenst gedrag, gezonde kantine, alcoholbeleid). 

 

Doelen 

1. Sport- en beweegaanbieders zijn in staat de sporters (en ouders) op dusdanige wijze aan 

te sturen en te enthousiasmeren dat plezier zorgt voor het halen van persoonlijke 

sportdoelen. 

 

Doel 1: Sport- en beweegaanbieders zijn in staat de sporters (en ouders) op dusdanige wijze 

aan te sturen en te enthousiasmeren dat plezier zorgt voor het halen van persoonlijke 

sportdoelen. 

 

Acties 

• Er worden trainingen aan trainers, scheidsrechters en lijnrechters aangeboden (zie kopje 

scholingen). 

• Er wordt ingezet op ouderbetrokkenheid (vanaf dag 1). 

• Ouders proberen mee te laten sporten met alternatief aanbod. 

• Luisteren naar wat leden zeggen en dat omzetten in daden. Ook jongeren op deze manier 

serieus nemen en op dezelfde manier behandelen. 

 

 

Scholing 

Er worden trainingen aangeboden in overleg met de Adviseur Lokale Sport, onderwerpen zijn: 

• Positieve ouders langs de lijn (positief coachen). 

• Positieve trainers, scheidsrechters en lijnrechters. 

• Versterken kader 
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Ambitie 3 

Sporten en bewegen is veilig, eerlijk, zorgeloos en leuk. 

 

Doelen 

1. Sport- en beweegaanbieders hebben beleid op een positieve sportcultuur op basis van 

hun visie en missie. 

Doel 1: Sport- en beweegaanbieders hebben beleid op een positieve sportcultuur op basis 

van hun visie en missie. 

 

Acties 

• Inventariseren hoeveel vertrouwenscontactpersonen er zijn. 

• Sport- en beweegaanbieders hebben per 2022 een vertrouwenscontactpersoon. 

• De buitenwereld laten zien waar de vereniging voor staat (bv. huisregels, vlagvertoon, 

reclameborden). Dit is per 2022 een onderdeel van de verenigingsdoelstelling. 

• Sport- en beweegaanbieders hebben beleid en regels op het gebied van normen en 

waarden en leven deze na, zo hebben de leden en supporters respect voor vrijwilligers, 

trainers en scheidsrechters en elkaar. Er kan gewerkt worden met sancties (2x geel = 

rood).  
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Voor een goed vervolg van het Sportakkoord werken we, vanaf begin 2021, in het vervolg met 

een Stichting Sportakkoord Harlingen, Beweegteam Harlingen en vier thema werkgroepen. 

 

Stichting Sportakkoord Harlingen 

Doel, rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan beschreven in de statuten van 

de Stichting Sportakkoord Harlingen. 

 

De Stichting heeft in grote lijnen een coördinerende rol en monitort in algemene zin de visie en 

uitvoering van het Sportakkoord. De Stichting is verantwoordelijk voor de verdeling van het 

uitvoeringsbudget en laat zich daarbij adviseren door de coördinator van het Beweegteam. De 

statuten van de Stichting zijn ondertekend op 17 mei 2021 bij notaris HJ Hettema van Jelsma 

Koelma Notarissen. 

 

Het Stichtingsbestuur bestaat uit: 

- Johan Schikker, voorzitter 

- Martien van den Haak, penningmeester 

- Simon de Groot, secretaris 

- Max van den Broek, secretaris/communicatie en PR 

 

Aanspreekpunt bij het Stichtingsbestuur zijn: voorzitter Johan Schikker en secretaris Simon de 

Groot. 

 

Beweegteam Harlingen 

Per 1 januari 2021 heeft de gemeente Harlingen een Beweegteam. Het Beweegteam Harlingen, 

bestaande uit buurtsportcoaches en vakleerkrachten, is uitvoerend en is geen participant in het 

bestuur van de Stichting. Zij nemen plaats in verschillende Teams van het Sportakkoord. 

Het Beweegteam heeft daarnaast een adviserende rol richting de Stichting, gevraagd en 

ongevraagd. Elk jaar stelt het Beweegteam, aan de hand van de ambities van het Lokaal 

Sportakkoord en het gemeentelijk beleid, een jaarplan op met een aanbod voor 0-100 jaar. Het 

jaarplan met beweegaanbod gaat gelijk lopen met het schooljaar. 

 

Aanspreekpunt van het Beweegteam Harlingen is de coördinator: Jorine van Dijk. 

 

Gemeente Harlingen 

De gemeente is (middels beleid en strategie) kadervormend. Dit vertaalt zich in het jaarplan van 

het Beweegteam Harlingen. De gemeente is initiërend en meedenkend, maar is geen participant 

in het bestuur van de Stichting. 

 

Aanspreekpunt bij gemeente Harlingen zijn de beleidsmedewerkers Sport: Elles van der Kooij en 

Freek Algra. 
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Teams Sportakkoord  Harlingen 

Binnen het Sportakkoord gaan we met verschillende Teams aan de slag met de uitwerking van de 

ambities: 

- Team “Inclusief sporten en bewegen 

- Team “Van jongs af aan vaardig in bewegen” 

- Team “Duurzame sportinfrastructuur” 

- Team “Positieve sportcultuur” 

Behalve het Team Positieve Sportcultuur zijn de Teams gevuld en gestart in 2021. 

 

Rollen in de Teams 

Aanvoerder 

• Organiseert en begeleidt binnen zijn thema de startsessie voor de spelers en supporters. 

• Organiseert ontwikkeldagen. 

• Is aanspreekpunt en verbinder bij vragen van spelers en supporters. 

• Is aanwezig bij de kerngroep bijeenkomsten. 

• Zoekt actief naar successen en zet zich in om dit te vergroten (versterken 

succesbeleving). 

Spelers 

• personen of organisaties die in de aankomende twee jaar binnen een thema actief een 

bijdrage gaat leveren en zichzelf of zijn organisatie wil ontwikkelen/versterken. Spelers 

hebben de intentie aanwezig te zijn, kennis en kunde te delen met anderen en successen 

mee te vieren en daar aandacht aan te geven. 

Supporters 

• Een persoon of organisatie die de ambities uit het Sportakkoord van gemeente Harlingen 

voor de aankomende twee jaar actief steunt. De supporter heeft de intentie om zijn 

kennis en expertise te delen wanneer er raakvlak is en te stimuleren dat personen en/of 

organisaties meedoen. 

 

Spelers krijgen daarvoor terug: 

• Toegang tot een lerend netwerk waarin kennis delen, elkaar ontmoeten en verbindingen 

leggen centraal staat. Daarnaast krijgen zij toegang tot ondersteuning via de services uit 

de Sportlijn, ondersteuning vanuit brede kernteam voor oplossen van vraagstukken en 

toegang tot het uitvoeringsbudget.   

 

Supporters krijgen daarvoor terug: 

• Een gezonde en vitale leefomgeving voor nu en in de toekomst. 

• Een constructief netwerk voor zelf- of organisatieontwikkeling. 
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Lokale Sport Adviseur: 

Aanvullend op de lokale organisatie is er een Lokale Sport Adviseur. Tijdens de uitvoering van het 

Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport; o.a. door het beschikbaar 

stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Lokale Sport Adviseur helpt hierbij 

met kiezen.  

 

Ondertekenaars Sportakkoord Harlingen: 

 

 

Dit sportakkoord, het sportakkoord van de gemeente Harlingen, is tot stand gekomen door lokale 

sport- en beweegaanbieders en organisaties die sport en bewegen belangrijk vinden.  

 

De volgende organisaties hebben dit Sportakkoord ondertekend: 

 

 

 

 

 

• Kaatsvereniging Eendracht 

• V&K-Stenen Man 

• BV Green Lions Harlingen 

• De Skûle Welzijn 

• Waterscoutinggroep Caspar di Robles 

• Jiu Jitsu Kenmei 

• Stichting Kinderopvang Friesland 

• Volleybal Vereniging Harlingen 

• FC Harlingen 

• Z.M.V.V. Zeerobben 

• IKC ’t Wad 

• RSG Simon Vestdijk 

• Harlingen Mixed Hockey Club 

• Vertrouwen in bewegen/dansen op recept 

• Maritieme Academie 

• Beweegteam Harlingen 

• Gemeente Harlingen 

• Stichting Lokaal Sportakkoord 

• Colorgards* 

• Zwemvereniging de Vikings* 

• Optisport* 

• Softbalvereniging Seagoals* 

 

De verenigingen met een * hebben aangegeven het Sportakkoord ook te gaan 

ondertekenen. Vanwege de coronamaatregelen is dat nog niet gelukt.  

 


