
concept

Actiepunten 
Toevoegen en afvinken
De ambities in het sportakkoord zijn nauw met elkaar verweven. De actiepunten* die hierna worden 
opgesomd dragen in veel gevallen bij aan verschillende ambities. Aan deze actielijst zullen in de 
loop van de tijd nieuwe actiepunten worden toegevoegd. Gerealiseerde actiepunten zullen worden 
afgevinkt.

Uitnodiging
Organisaties worden van harte uitgenodigd om mee te doen of bij te dragen aan de realisatie van de 
hierna geformuleerde actiepunten. Zij kunnen ook zelf nieuwe actiepunten toevoegen. Zowel het 
één als het ander kan via e-mail aan de sportformateur worden doorgegeven.

* Dit is de concept versie van de actiepuntenlijst. De actiepunten die hierna cursief zijn aangegeven zijn 
eerder wel als idee aangedragen maar in de werkconferentie nog niet (voldoende) besproken. Deze 
worden vermeld onder voorbehoud en zonder planning, want worden nog gecheckt bij de betreffende 
organisaties.

mailto:sportformateur%40sportakkoord-denhelder.nl?subject=


Stimuleringsbudget
Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage 
aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar 
is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van 
actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen 
behoren niet tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de actiepunten ook zonder extra bijdrage 
gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven 
te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

Aanvragen en verantwoorden
Het aanvragen van een bijdrage uit het stimuleringsbudget is eenvoudig en kan via een formulier 
op de website van het sportakkoord. Voor 2020 is circa €35.000 beschikbaar in geld en diensten. 
Aanvragen voor 2020 kunnen tot 31 janauri 2020 worden ingediend. Vóór 1 maart 2020 wordt 
daarover beslist en gecommuniceerd. De verantwoording van de ontvangen bijdrage is eveneens 
eenvoudig. Om te bewijzen dat een voorgenomen actie daadwerkelijk is uitgevoerd, stuurt de 
betrokken organisatie een beknopt verslag in woord en beeld van de activiteit. Deze informatie zal 
via de website van het sportakkoord worden gedeeld. 

Op de hoogte blijven
Om alle betrokkenen bij het sportakkoord op de hoogte te houden van de gang van zaken zal via de 
website regelmatig verslag worden gedaan van de activiteiten die in dit kader worden ondernomen. 
Van alle organisaties die het sportakkoord ondertekenen en actief betrokken zijn bij een of meer 
actiepunten wordt verwacht dat zij daaraan meewerken door desgevraagd informatie te verstrekken 
over de uitvoering van de actiepunten.

http://www.sportakkoord-denhelder.nl/stimuleringsbudget


Sterk en samen 
1. Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

a. Om de uitwisseling van kennis en informatie tussen sportbestuurders te bevorderen worden 
op wisselende locaties periodieke sportcafés gehouden. Er zal geëxperimenteerd worden 
met verschillende soorten programma’s om na te gaan hoeveel animo ervoor is en welke 
vorm het best kan worden gekozen. Bestuurders van GC Ooghduyne, SV Sportlust en DSO 
Handbal nemen het initiatief voor de organisatie van enkele bijeenkomsten. Planning: 2020.

b. TV Julianadorp zoekt samenwerking met andere tennisverenigingen om een trainingsgroep 
op niveau samen te stellen voor de toppers in het tennis. 

c. Zeemacht zoekt samenwerking met andere zwemles-aanbieders in Den Helder.

d. RTV Toon Jacobs zoekt samenwerking met HRTC DOK.

e. OKK zoekt samenwerking/fusie met andere verenigingen die raakvlakken hebben.

f. De sportfederatie gaat de gezamenlijke aanschaf van materialen door sportclubs bevorderen 
zodat gebruik kan worden gemaakt van de BOSA-regeling.

g. GC Ooghduyne, SV Noordkop, DSO Handbal, TV Julianadorp en HCSC gaan onderzoeken of 
het mogelijk is om een aantal organisatorische en bestuurlijke taken zoals inkoop, administratie 
en contributie-inning in gezamenlijkheid te organiseren en te professionaliseren.

h. FC Den Helder wil samen met andere voetbalclubs een gezamenlijke scheidsrechterscursus 
organiseren.

2. Versterking sportorganisaties én vergroting participatie

a. Het Liniecollege gaat een plan maken om in samenwerking met sportclubs zijn zmlk-
leerlingen werkervaringsplaatsen aan te bieden in de sport. Planning: schooljaar 2019-2020.

b. Een projectgroep van Dozy Basketbal, MEE & de Wering gaat in overleg met COA en 
Vluchtelingenwerk om de mogelijkheden te onderzoeken voor inzet van asielzoekers en 
vluchtelingen als vrijwilligers in de sport. Planning: winter 2019-2020.

c. De gemeente gaat bedrijven die bij aanbestedingen verplicht zijn om ook mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt in te zetten gelegenheid bieden om deze mensen ook in te 
zetten voor werkzaamheden bij sportclubs. 



3. Delen accommodaties en materialen

a. MEE & De Wering gaat na of de website Noordkop voor Elkaar- die vraag en aanbod van 
vrijwilligers bij elkaar brengt - kan worden uitgebreid met een module voor vraag en aanbod 
van materialen. Planning: najaar 2019.

b. ONS Julianadorp gaat een haalbaarheidsonderzoek starten naar het samenwerken en 
delen van accommodaties en faciliteiten van de sportverenigingen in Julianadorp. Planning: 
voorjaar 2020.

c. TTV Noordkop en Dozy basketbal gaan mogelijkheden verkennen om de basketbal 
accommodatie te benutten voor topwedstrijden en evenementen tafeltennis. Planning: 
voorjaar 2020.

d. TTV Noordkop, GC Ooghduyne en TV Julianadorp stellen hun accommodaties beschikbaar 
voor medegebruik door andere sportclubs.

4. Openbare ruimte beweegvriendelijker

a. Recreatief fietser Arnoud Deyll gaat samen met HRTC Dok in overleg met de gemeente om 
na te gaan of het mogelijk is om een mountainbike route aan te leggen van Quelderduin via 
de Linie, Huisduinerpolder en door de duinen. Planning: najaar 2019.

b. De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om naar het voorbeeld van Heerhugowaard 
ook in Den Helder wandel- en hardlooproutes uit te zetten en aan te duiden door middel 
van stoeptegels met pijlen en in verschillende kleuren. Planning: winter 2019-2020.

5. Verduurzaming sportaccommodaties

a. Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer gaan m.b.v. energiescans 
onderzoeken hoe zij deze (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen 
op energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen.

6. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

a. Team Sportservice Den Helder gaat onderzoeken of zij een loketfunctie voor 
sportbestuurders kan gaan vervullen en op die manier nuttige kennis en informatie kan 
delen. Bestuurders van GC Ooghduyne, SV Sportlust en DSO handbal gaan meedenken 
over de aanpak. Planning: voorjaar 2020.

b. Team Sportservice Den Helder gaat een periodieke nieuwsbrief met nuttige en actuele 
informatie voor sportverenigingen maken. Planning: 2020.

c. De gemeente gaat een training sociale media voor sportverenigingen verzorgen. Planning: 
voorjaar 2020.

d. Team Sportservice Den Helder ondersteunt sportclubs met deskundigheidsbevordering 
en themabijeenkomsten. Bijv. bij de werving van vrijwilligers of de omgang met specifieke 
doelgroepen. 



Gezond en wel

7. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving

a. Team Sportservice Den Helder gaat in samenwerking met Dieet & Co een 
informatiebijeenkomst organiseren over de gezonde sportkantine voor sportverenigingen 
met een kantine, beheerders sporthalkantines, bedrijfskantines en schoolkantines. 
Planning: winter 2019-2020.

b. Parlan, Scholen aan Zee en Dieet & Co gaan in overleg om te onderzoeken of het mogelijk 
is om gezondheidslessen aan te bieden in primair en voortgezet onderwijs. Planning: winter 
2019-2020.

c. De sportfederatie gaat in gesprek met de gemeente over de mogelijkheid om in 2020 dan 
wel 2021 de nieuwjaarsreceptie in het teken te stellen van vitaliteit & gezondheid. Planning: 
najaar 2019.

d. GGD NH en Brijder Jeugd Preventie ondersteunen sportclubs die het gebruik van 
alcohol en drugs willen beperken of hun complex rookvrij willen maken, op verzoek met 
voorlichtingsmateriaal, trainingen en praktische tips.

e. GGD NH ondersteunt sportclubs bij het formuleren van alcoholbeleid.

8. Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

a. Team Sportservice Den Helder gaat het lokale en regionale aanbod van aangepast sporten 
verder in kaart brengen en de website Uniek Sporten breder onder de aandacht brengen 
van de doelgroepen.

b. Team Sportservice Den Helder gaat in samenwerking met scholen en verenigingen 
kinderen met een handicap kennis laten maken met meer verschillende sporten.

c. MEE & De Wering neemt het initiatief voor de ontwikkeling van een laagdrempelig 
beweegaanbod (wandelen) voor licht-dementerenden.

d. Team Sportservice Den Helder ondersteunt aanbieders van aangepast sporten met 
informatie en trainingen. 

e. Trainers en coaches van JVC Julianadorp gaan een cursus voor training en begeleiding van 
verstandelijk gehandicapte sporters volgen.

f. Team Sportservice Den Helder gaat starten met de organisatie van sportmaatjes voor mensen 
met een beperking.

g. Rik Bodylanguage ontwikkelt een bewegingstraining voor mensen in een scootmobiel.



9. Meer ouderen in beweging

a. MEE & De Wering en Team Sportservice Den Helder gaan in samenwerking met o.a. Turnlust, 
TTV Noordkop en Jian aan Zee een sportinstuif voor ouderen organiseren. Planning: voorjaar 
2020.

b. MEE & De Wering en Team Sportservice Den Helder gaan het aanbod van sport en bewegen 
voor ouderen meer onder de aandacht brengen bij de doelgroep. 

c. Tai Chi Den Helder gaat weerbaarheidstraining opzetten voor ouderen die mindervalide 
zijn.

d. MEE & De Wering wil in de wijk duo-fietsen beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld bij winkelcentra 
waardoor mensen samen met minder mobiele ouderen of mensen met beperking kunnen 
fietsen.

 
10. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

a. TTV Noordkop gaat in gesprek met het COA na hoe asielzoekers beter aansluiting zouden 
kunnen vinden bij sportclubs. Planning: winter 2019-2020. 

b. Tai Chi Den Helder wil een sportaanbod opzetten voor migrantenouderen uit Den Helder 
en AZC.

c. De Meerpaal en het Liniecollege gaan leerlingen van het speciaal onderwijs (ZMLK) meer in 
contact brengen met sportverenigingen.

d. Het Internationaal Vrouwencentrum wil in de sporthal van het AZC minimaal 2x per jaar een 
sportdag organiseren.

e. Voor westerse en migrantenvrouwen wil het IVC zwemlessen (laten) organiseren. 

f. GGD NH wil onder andere met RCO de Hoofdzaak een beweegaanbod (hardlopen, wandelen 
e.d.) opzetten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

11. Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

a. Het Internationaal Vrouwencentrum wil zich inzetten om het bewegingstekort onder vrouwen 
die onder de armoedegrens leven te veranderen en zoekt daarbij samenwerking met andere 
organisaties.

b. Budo vereniging Dun Hong wil zich inzetten om kinderen die in een asielprocedure zitten de 
mogelijkheid krijgen (financieel) om bij een vereniging te kunnen sporten. 

c. MEE & De Wering wil sportaanbieders op de hoogte stellen van fondsen die kunnen worden 
aangeschreven om kinderen te laten sporten.



12. Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg

a. Fysiotherapie De Schooten wil betere doorstroommogelijkheden vanuit beweegprogramma’s 
naar reguliere sportaanbod realiseren o.a. door de introductie van een ‘proeflesknipkaart’ 
en gastsprekers uit te nodigen van verenigingen die patiënten kunnen enthousiasmeren. 
CSAV Turnlust, TTV Noordkop en Jian aan Zee hebben interesse om hieraan mee te doen.

b. Team Sportservice Den Helder zal aanhakend bij een netwerkbijeenkomst in het kader 
van ‘Noordkop Gezond voor Elkaar’ een bijeenkomst organiseren van aanbieders 
laagdrempelige sport en beweging, fysiotherapeuten en zorgverleners om onderlinge 
contacten te bevorderen en doorstroommogelijkheden van zorg naar sport te vergroten.

c. Leefup wil een expertmeeting organiseren voor laagdrempelig beweegaanbieders om 
ervaringen uit te wisselen en kennis te vergroten.



Veel en vaardig

13. Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

a. SV Sportlust en Noordkop Atletiek willen in samenwerking met Noorderhaven de 
Noorderhaveloop 2020 organiseren en gaan daarover in gesprek. Planning: najaar 2019 
(overleg), medio 2020 (de loop).

b. GV Sportlust neemt het initiatief om ‘Julianadorp verenigt’, de gezamenlijke sportdag van 
verenigingen in Julianadorp nieuw leven in te blazen en in een nieuw jasje steken. De 
vereniging zoekt hierbij samenwerking met andere clubs. Planning: 2020.

c. TTV Noordkop gaat het scholierenkampioenschap tafeltennis nieuw leven inblazen en 
zoekt daarbij samenwerking met ROC Sport & Bewegen. Planning: 2020.

d. TTV Noordkop wil een jaarlijks bedrijfstafeltennistoernooi organiseren.

e. TV Julianadorp wil samen met Helderse tennisverenigingen een Helders jeugdkampioenschap 
tennis organiseren.

f. Om clinics en demonstraties tafeltennis te kunnen verzorgen op scholen, bij bedrijven en 
in bejaardentehuizen wil TTV Noordkop extra tafeltennistafels en -materialen aanschaffen. 
Planning: 2020.

· 

14. Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie 
sport en bewegen

a. MEE & De Wering en Noordkop voor Elkaar gaan in de Kop van Noord Holland het 
maatjesproject - zoeken van (sport)maatje via digitaal platform - meer onder de aandacht 
brengen. Planning: winter 2019-2020.

b. De gemeente gaat onderzoeken of er aan het begin van het sportseizoen een informatiemarkt 
van sportaanbieders kan worden gehouden. Planning: september 2020.

c. TV Julianadorp wil de mogelijkheid van een dorpersportabonnement – word lid van drie clubs, 
betaal voor twee - onderzoeken.

d. Classic Gym wil Fitness 2.0, een overkoepelend sportabonnement onderzoeken.

e. Fysiotherapie de Schooten wil dat er een beweegloket komt waar mensen terecht kunnen met 
vragen en problemen die sport en beweging in de weg staan, en ook gericht kunnen worden 
doorverwezen. Om dit te realiseren zoekt zij ondersteuning van de gemeente en medewerking 
van andere partijen die interesse hebben om hier ook aan mee te doen.

· 



15. Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs 
en kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen

a. Fitness Bodyfit zoekt samenwerking met RKBS Windwijzer om pauzesport op te zetten.

b. DSO handbal biedt de kennis en faciliteiten van de club aan voor scholen die de motoriek van 
leerlingen willen bevorderen.

c. Zwembad ACDN biedt het onderwijs een module ‘natte gym’ aan: van veilig naar vaardig.

d. Team Sportservice Den Helder wil kinderen weer ‘leren’ buiten te spelen in de buurt, bijvoorbeeld 
door een bootcamp op het schoolplein te organiseren met weinig/geen materiaal. 

e. Meerwerf Basisscholen willen een uitgebreide keuze aan naschoolse sportieve activiteiten 
gaan aanbieden. Activiteiten voor alle kinderen zodat kinderen uit gezinnen met verschillende 
inkomsten en culturele achtergronden er gebruik van kunnen maken en van elkaar kunnen 
leren.

f. In het verlengde van de motorische screening van alle jonge kinderen door de vakleerkrachten 
wil Team Sportservice Den Helder een passend sportaanbod organiseren voor de leerlingen 
die baat hebben bij extra bewegen.

g. Bij de programmering van schoolsporttoernooien wordt in het vervolg rekening gehouden met 
het vijf gelijke dagenmodel in het onderwijs, zodat meer scholen mee kunnen doen.


