
AANMELDING EN INFORMATIE 
Komt u ook naar het sportcafé? Aanmelden 
kan hier. Natuurlijk kunnen meerdere mensen 
van uw sportvereniging deelnemen. Stuur de 
uitnodiging gerust door. 

Wilt u meer informatie over het sportcafé of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Arend Neuteboom of Eva Stam:
sportvereniging@sro.nl of bel Arend 
(06 - 22 84 47 88) of Eva (06 - 51 19 25 63).
Graag tot 9 januari!

WAT IS HET PROGRAMMA?

19.00 uur Inloop met koffie/thee

19.30 uur  Welkomstwoord door de Sportdriehoek (Gemeente, SRO en ASF)

 • Warming-up over de sportnota

 • Inleiding/toelichting op de sportnota 

  • Toelichting op het lokaal sportakkoord door de sportformateur 

20.15 uur Naar de thematafels

21.45 uur Borrel en netwerken

DONDERDAG
9 JANUARI 2020
VAN 19.00 TOT 22.00 UUR
KAdECafé, EEMPLEIN 75

UITNODIGING

VAN SPORTNOTA NAAR LOKAAL SPORTAKKOORD EN UITVOERINGSNOTA

SPORTCAFÉSPORTCAFÉ

https://sro.nl/buurtsportcoach/agenda/sportcafe/


BOUWSTEEN: INCLUSIEF SPORTEN EN BEWEGEN
De rol van sport en bewegen in het Sociaal Domein
Het Sociaal Domein. Welk rol speelt sport en bewegen in de wijk? 
Bent u bekend met het buurtbestuur en met de wijkplannen? Weet 
u welke sportverenigingen er in welke wijk liggen? Aan deze tafel 
praten we verder over de rol van sport en bewegen in het Sociaal 
Domein. Ook kijken we naar de doelstellingen uit de sportnota en hoe 
we deze gezamenlijk kunnen bereiken. 

Inclusief sporten binnen de sportvereniging
Sport- en beweegactiviteiten zijn toegankelijk voor alle Amersfoorters 
in de breedste zin. Niemand mag op basis van leeftijd, achtergrond, 
inkomen, beperking of geaardheid worden uitgesloten. In Amersfoort 
staan we voor een sport- en beweegklimaat waarin het altijd 
plezierig, veilig en vreedzaam sporten is. Hoe ‘toegankelijk’ is uw 
sport vereniging? Aan deze tafel zoomen we in op de toegankelijkheid 
van de sportvereniging voor mensen met een handicap en LHBTI-
inwoners. Samen kijken we naar mogelijkheden om de drempels bij 
de sportvereniging voor deze doelgroepen te beslechten en wat daar 
dan voor nodig is. 

BOUWSTEEN: SPORTVERENIGING
Talentontwikkeling
Talentontwikkeling, het ontwikkelen van je sport- of beweegtalent, is erg 
belangrijk. Welke kansen en mogelijkheden biedt de sportvereniging 
daarvoor? En welke rol speelt het onderwijs of welzijnsorganisaties 
hierin? Aan deze tafel praten we verder over talentontwikkeling in 
Amersfoort, hoe kunnen we met elkaar een structuur opzetten waarbij 
Amersfoortse sporttalenten worden ondersteund? 

Is ‘de basis’ van uw sportvereniging op orde?
Sportverenigingen zijn een essentiële schakel in de sportinfrastruc-
tuur. In de vorige sportnota werd er gesproken over brede en sterke 
sportverenigingen. Een sterke sportvereniging is een  sportvereniging 
die ‘de basis’ op orde heeft. Bij ‘de basis’ gaat het om een goed 

 ingevulde organisatiestructuur, een visie voor je sportvereniging 
en de financiën op orde. Waarom is dit zo belangrijk en wat zijn de 
voordelen hiervan. Aan deze tafel praten we samen door over dit 
onderwerp en kijken we naar mogelijkheden om ‘de basis’ op orde 
te krijgen. 

Samenwerken, samenwerken, samenwerken 
Er wordt veel gevraagd van de sportvereniging als het gaat om 
samenwerken. Samenwerken met andere (sport)verenigingen, lokale 
organisaties en dergelijke. Wat zijn de voordelen van samenwerking 
en hoe kun je deze aangaan? Aan deze tafel praten we verder over 
onderlinge samenwerking en de voor-/nadelen ervan. Ook kijken we 
naar de doelstellingen uit de sportnota en hoe we deze gezamenlijk 
kunnen bereiken.

BOUWSTEEN: SPORTACCOMMODATIES
Effectief gebruik sportaccommodaties
Worden de sportaccommodaties binnen de gemeente effectief en 
efficiënt gebruikt? En als dit niet zo is, kunnen we er dan samen voor 
zorgen dat dit wel gaat gebeuren en hoe doen we dit dan? Aan deze 
tafel praten we door over mogelijkheden om de sportaccommodaties 
in Amersfoort beter en efficiënter te gebruiken. Hoe passen deze 
stappen in de doelstellingen van de sportnota?

BOUWSTEEN: OPENBARE RUIMTE
Hoe kun je als sportvereniging gebruik maken van openbare 
ruimte?
Amersfoort heeft veel openbare ruimte. Denk aan de parken, bossen 
maar ook de gebieden langs de Eem. Mooie plekken om te kunnen 
bewegen. Een aantal sportverenigingen maken al gebruik van de 
openbare ruimte, maar veel nog niet. Is het überhaupt mogelijk om 
als korfbal-, voetbal-, of tafeltennisvereniging gebruik te maken van 
de openbare ruimte? En wat heb je daar dan voor nodig? Aan deze 
 tafel kijken we samen naar mooie voorbeelden van  sportverenigingen 
die dit al wel doen. 

Beste sportliefhebber, 

Ons sportbeleid zet in op alle Amersfoorters, van 0 tot 100 jaar. In beleidstaal noemen we zoiets ‘inclusief’, maar feitelijk is het gewoon: 
iedereen mag meedoen. En hoe mooi zou het zijn als door ons beleid sport en bewegen voor steeds meer mensen een vanzelfsprekend 
onderdeel van de week wordt. Dat kan met behulp van onze sportaccommodaties, maar ook met speelpleintjes, trapveldjes, fietsroutes 
en hardlooprondjes. Verenigingen, vrijwilligers, scholen, (commerciële) sportaanbieders en andere betrokken organisaties spelen daar 
een cruciale rol in. Het sportief kloppende hart van Amersfoort vormen we samen.

Tijdens het sportcafé van donderdag 9 januari 2020 willen wij graag met u in gesprek gaan welke mogelijkheden er zijn om van 
sportnota naar lokaal sportakkoord en uitvoeringsnota te gaan. We bespreken welke rol uw vereniging/organisatie daarin kan spelen 
en wat uw vereniging/organisatie nodig heeft. Na een plenaire inleiding gaan we over diverse onderdelen uit de sportnota met elkaar 
in gesprek aan thematafels. Aan het eind van de avond hopen we per thematafel een prioriteitenlijst te hebben als input voor de 
uitvoeringsnota. Ook hebben we u bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het lokale sportakkoord.  

Aan de thematafels krijgt u de mogelijkheid om mee te praten over de inhoud van de uitvoeringsnota welke nog opgesteld gaat worden. 
De centrale vraag bij de thematafels is: Op welke manier denkt u dat de doelstellingen het beste bereikt kunnen worden? En welke rol 
kunt u daar als sportvereniging/organisatie in spelen? Aan het eind van de avond leveren we per thematafel een prioriteitenlijst op.

U KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE THEMA’S: 


