LOKAAL
SPORTAKKOORD
RIJSSEN-HOLTEN
GAAT VAN
START
Vanaf 2020 is het Lokaal
Sportakkoord van RijssenHolten een feit! Het College
van B&W van de gemeente
Rijssen-Holten heeft deze
vastgesteld.
Daarvoor hebben veel partijen een bijdrage
geleverd, zoals sportaanbieders, scholen en zorg- en
welzijnsaanbieders. Uiteindelijk is het Lokaal Sportakkoord
door 42 organisaties ondertekend. Zij hebben hun steun
voor het realiseren van de ambities uitgesproken!

Thema’s / Ambities

In het Lokaal Sportakkoord zijn de volgende thema’s
opgenomen:
• Inclusief sporten en bewegen: we streven ernaar
dat iedere inwoner van Rijssen-Holten, zolang de
gezondheid dit toelaat, ten minste één uur per
week matig intensief beweegt.
•	Vitale sport- en beweegaanbieders: sportaanbieders
moeten voldoende vrijwilligers hebben en nieuw
sport- en beweegaanbod kunnen ontwikkelen.
Met name voor kwetsbare doelgroepen.

Cursusaanbod voor sportaanbieders

Elk jaar is er een budget beschikbaar om ondersteuning te
bieden aan sportaanbieders, maar ook aan culturele
verenigingen, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Zo worden zij onder meer geholpen bij het
vervullen van hun rol binnen het Lokaal Sportakkoord.
De projectgroep heeft op basis van de wensen van de
sportaanbieders gekozen voor het aanvragen van de
volgende negen cursussen. De cursussen worden bekostigd
vanuit het Lokaal Sportakkoord en vinden online plaats.
• Sporters met een verstandelijke beperking
• Sporters met een auditieve / communicatieve
beperking
• Sporters met een visuele beperking
• Sporters met gedragsproblematiek
• Trainen en coachen van jongeren met autisme
• Aangepast sporten, hoe doe je dat?
Wil je als sportaanbieder één of meerdere van deze cursussen volgen? Neem dan contact op met Eduard Leusink
van Only Friends via e.leusink@onlyfriendstwente.nl.

Wie voeren het Lokaal Sportakkoord uit

De verantwoordelijkheid voor de coördinatie en
begeleiding van het Lokaal Sportakkoord ligt bij ViaVie
Welzijn. Deze wordt onder de aanpak BuurtKracht
verder vormgegeven. Samen met de projectgroep en
het brede werkveld (de ondertekenaars van het
Sportakkoord) voeren zij de ambities van het
sportakkoord uit.

Ook de volgende cursussen worden aangevraagd.
Neem contact op met René Hoveling bij interesse in
deze cursussen, via hoveling@viaviewelzijn.nl.
•
•
•
•

Geld genereren
Ledenbinding
Financieel gezond de crisis door 2.0
Begeleidingstraject gezonde sportomgeving

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit een afvaardiging van de
ondertekenaars van het Lokaal Sportakkoord, die
hebben aangegeven in de projectgroep te willen
meedenken.
Dit zijn:
•
•
•
•
•
•
•

De Sportraad Rijssen-Holten
Stichting Specifiek Jongerenwerk, Pand 11
Sportvereniging Excelsior’31 Rijssen
AV Holten
Straathoekwerk
Fysiozorg Rijssen
ViaVie Welzijn

Meer weten?

Concrete acties

De projectgroep heeft verschillende kleinere werkgroepen
samengesteld om aan de slag te gaan met de volgende
lokale acties:		
•
•
•
•
•
•
•

Jeugd
Kinderen met een beperking
Organisatie Koningsspelen
Rookvrije sportaccommodaties
Kuier Deur
Taalwandelen
Leefstijl/aanpak overgewicht

Wil je meer weten over het Lokaal Sportakkoord of de uitvoering? Of wil je meehelpen
om de ambities te realiseren? Neem contact op met coördinator René Hoveling via
hoveling@viaviewelzijn.nl of bel 06-45650308.

