
SAMEN AAN DE SLAG MET 
EEN LOKAAL SPORTAKKOORD
IN DE GEMEENTE SINT ANTHONIS

In de gemeente Sint Anthonis zijn we aan de slag om te komen tot 
een lokaal sportakkoord. Samen met sport- en beweegaanbieders, 
onderwijs, zorg en welzijn en andere maatschappelijke partners 
willen we een impuls geven aan sport en bewegen in onze 
gemeente. 

Op 15 en 16 januari vonden er twee startbijeenkomsten plaats. Op 
basis van deze bijeenkomsten zijn er drie thema’s geformuleerd, 
die op de volgende pagina zijn uitgewerkt. Graag willen wij samen 
met u invulling geven aan de thema’s. U bent ook van harte 
welkom als u niet bij de startbijeenkomst aanwezig was.

12 februari 19.30-21.00 uur | Kantine Activia, Remmersberg 31 
Sint Anthonis
Thema’s: Samen Actief Sint Anthonis en Samen sterker 

17 februari 19.30-21.00 uur | Sportkantine SVS, 
Stevensbeekseweg 8c Stevensbeek
Thema’s: Vitale sport- en beweegaanbieders en Samen sterker 

Klik hier om je aan te melden voor de bijeenkomst(en).
Wij hopen weer op veel enthousiasme en betrokkenheid.

Kijk voor meer informatie op www.sportakkoordsintanthonis.nl. 

https://negen.typeform.com/to/L58Yet


1. Samen Actief Sint Anthonis
Onze ambitie is dat iedere inwoner van Sint Anthonis op zijn 
of haar eigen niveau kan sporten en bewegen. Van jong tot 
oud, met of zonder beperking, minima of statushouders. Voor 
iedereen moet het vanzelfsprekend zijn om te sporten en 
bewegen. We zetten ons in om iedereen in bewegen te brengen 
en/of te houden. Dit zorgt voor plezier en ontmoeting en 
bevordert de (positieve) gezondheid en vitaliteit van de inwoners 
van Sint Anthonis.

Mogelijke acties:
• Opzetten maatjesproject;
• Sportkennismaking op de wijze van Sjors Sportief voor 

andere doelgroepen.

2. Vitale sport- en beweegaanbieders
Sport- en beweegaanbieders ervaren verschillende uitdagingen: 
hoe komen we aan voldoende vrijwilligers en wat kunnen we 
doen om meer leden aan ons te binden? Daarnaast wordt er 
ook steeds meer van sport- en beweegaanbieders verwacht. 
Het vernieuwen van het aanbod, maatschappelijk ondernemen, 
duurzaamheid, samenwerken, rookvrije sportparken enzovoort. 
Ons streven is dat de sport- en beweegaanbieders vitaal zijn. Dit 
zijn sport- en beweegaanbieders die zich niet alleen inzetten voor 
hun eigen leden, maar ook voor de samenleving. 

Mogelijke acties:
• Organiseren deskundigheidsbevordering (vrijwilligers 

werven, ondersteuning bestuur);
• Onderzoeken vernieuwende lidmaatschapsvormen (bv. 

sportpas).

3. Samen sterker
Door samen te werken kunnen we meer impact maken op het 
gebied van sport en bewegen in Sint Anthonis. Verbinding, 
informatie en inspiratie helpen hierbij. Daarom richten we een 
(digitaal) sportplatform op waar het aanbod en vraag naar sport- 
en bewegen inzichtelijk is en organiseren we een netwerk tussen 
sport- en beweegaanbieders, onderwijs en zorg en welzijn. 
Samen kunnen we immers meer bereiken dan alleen.

Mogelijke acties:
• Oprichten van een (online) sportplatform;
• Opzetten samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, 
   onderwijs en zorg en welzijn.


