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Sportparel van het Groene Hart

1. VOORBESCHOUWING

In gemeente Molenlanden gebeurt er al 
veel op het gebied van sport en bewegen. 
De gemeente Molenlanden, onderwijs, 
kinderopvang, sportverenigingen, zorg 
en diverse andere  organisaties hebben 
al jaren actief aandacht voor sport en 
bewegen en de kansen die er op dit 
gebied zijn. Met als stip op de horizon: De 
Sportparel van het Groene Hart! 

Met het sluiten van het Sportakkoord 
Molenlanden willen we ervoor zorgen dat 
echt iedereen in Molenlanden sport en 
bewegen kan beleven. En dat doen we 
samen. Samen met vele lokale, betrokken 
verenigingen en organisaties die het 
belang en de toegevoegde waarde van 
sport en bewegen voor de gemeenschap 
onderschrijven en zich hiervoor willen 
inzetten. In Molenlanden leeft men niet 
naast elkaar, maar met elkaar. Samen 
zetten we de schouders eronder!

 

Middels dit akkoord willen we zorgen dat 
nóg meer mensen in Molenlanden het 
plezier van sport en bewegen kunnen 
ervaren. Sport en bewegen leent zich 
dan ook uitstekend om te komen tot 
een inclusieve samenleving. Als sporter, 
vrijwilliger of toeschouwer, iedereen kan 
meedoen! Lokaal zien we het belang 
en de toegevoegde waarde van sport 
en bewegen. De energie bij inwoners 
en organisaties is voelbaar om samen 
dingen op te pakken en ervoor elkaar te 
zijn. Daarom benoemen we met elkaar 
belangrijk ambities en vertalen we deze 
naar concrete acties.
 
In Molenlanden wordt er al veel gedaan en 
dat doen we goed. Via GIGA Molenlanden 
wordt er door een grote groep lokale 
partners al samengewerkt. Het proces om 
te komen tot dit ‘nieuwe akkoord’ leidt tot 
verbreding en verdieping van hetgeen we 
al doen en nieuwe partners sluiten aan. Zo 
worden we de Sportparel van het Groene 
Hart!    
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2. AFTRAP   

In Molenlanden werken 
diverse lokale organisaties 
al samen. De gemeente, 
GIGA Molenlanden, scholen, 
kinderopvang, zorg, welzijn, 
sport- en beweegaanbieders, 
sportverenigingen en bonden 
zetten zich in om het sport- en 
beweegklimaat in Molenlanden 
verder te optimaliseren.

Op 22 januari 2020 heeft een 
themabijeenkomst ‘Sportakkoord 
Molenlanden’ plaatsgevonden. 
Ruim 80 deelnemers gingen met 
elkaar in gesprek en formuleerden 
kansen en ambities en vertaalden 
deze naar concrete projecten en 
activiteiten. 

Alle input is verwerkt en heeft 
geleid tot dit document. In 
dit document beschrijven 
we de ‘wedstrijdanalyse’, het 
‘wedstrijdverloop’, het ‘scorebord’, 
de ‘tactiek’ en de ‘persconferentie’.  

Samen hebben we bijgedragen 
aan de totstandkoming van het 
Sportakkoord Molenlanden en 
zetten we een handtekening onder 
dit akkoord. We gaan aan de slag 
met de uitvoering hiervan en 
bepalen samen de prioriteiten voor 
de komende twee jaar.
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3. WEDSTRIJDANALYSE

Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente 
en telt ruim 43.800 inwoners. De gemeente wordt 
gevormd door 20 karakteristieke kernen, gelegen in 
een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. 
Molenlanden kenmerkt zich door het typerende 
Hollandsche Polderlandschap met zijn molens, 
ringdijken, sloten en vaarten. Al eeuwen is dit gebied 
door het water gevormd en verbonden. De gemeente 
biedt volop mogelijkheden om tot rust te komen of 
juist actief te recreëren. 

Er is divers sport- en beweegaanbod in de 
verschillende kernen. Inwoners (43,5%) maken 
wekelijks gebruik van dit aanbod.  Dit percentage ligt 
lager dan het landelijk gemiddelde (51%). We zien 
dat sporten en bewegen nog niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. Zeker voor de kwetsbare 
doelgroepen, zoals senioren en mensen met een 
beperking, in onze samenleving. 
Molenlanden kent een rijk verenigingsleven. 
Ongeveer 80 sportverenigingen zijn in de gemeente 
actief. 29,5% van de volwassen inwoners (landelijk 
25%) en 73% van de kinderen (0-12 jaar) is lid van 
een sportvereniging. De vereniging is daarmee 
een belangrijke aanbieder van sport en bewegen. 
Toch winnen andere vormen aan populariteit, zoals 
ongeorganiseerde sporten (bijvoorbeeld wandelen, 
fietsen en hardlopen). 

Molenlanden heeft een uitstekende basis voor een 
gezond en sportief leven. Een rijk verenigingsleven, 
lokale betrokkenheid, sterke dorpskernen en een 
grote affiniteit met sport en bewegen. Maar ook 
Molenlanden ontkomt niet aan veranderingen en 
uitdagingen. Denk aan demografische ontwikkelingen 
(vergrijzing en ontgroening), individualisering en de 
terugloop van vrijwilligers. Naarmate inwoners ouder 
worden neemt het aantal lidmaatschappen bij de 
vereniging af. 

Naast de sport- en beweegaanbieders zetten ook de 
medewerkers van GIGA Molenlanden zich dagelijks in 
om de sport- en beweegdeelname van inwoners te 
vergroten. Zij streven ernaar om sport en bewegen 
voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor de 
kwetsbare doelgroepen. Gezinnen met financiële 
problemen kunnen door instanties zoals stichting 
Leergeld deelnemen aan (sport) activiteiten binnen 
de gemeente. Ondanks de vele mogelijkheden die 
geboden worden aan kwetsbare doelgroepen, is het 
voor de inwoners van Molenlanden niet altijd duidelijk 
dat deze mogelijkheden er zijn. 
Van belang is om met het Sportakkoord Molenlanden 
in te spelen op bovenstaande uitdagingen. 

Cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig van de 
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 
(GGD’en, CBS en RIVM) NOC*NSF en GGD Zuid-
Holland Zuid 
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45% van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijn
43,5% van de inwoners sport wekelijks
29,5% van de inwoners is lid van een sportvereniging

73% van de kinderen (0-12 jaar) is lid van een vereniging 
85% van de kinderen (0-12 jaar) heeft een gezond gewicht
10% van de kinderen (0-12 jaar) speelt dagelijks buiten
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4. TACTIEK

Molenlanden is een sportieve en 
gezonde gemeente waarin het 
aantrekkelijk is om te wonen, werken 
en recreëren. Maar we willen meer. Met 
het sportakkoord willen we bereiken dat 
we de Sportparel van het Groene Hart 
worden. Dat iedereen, écht iedereen, 
plezier in sport kan hebben. Nu en in de 
toekomst. Ongehinderd, in een veilige 
en gezonde omgeving. Een leven lang. 
En ieder op zijn of haar eigen niveau.  

Bij de kinderen en de jeugd willen wij 
een goede basis van een gezonde en 
actieve leefstijl leggen. Zij moeten de 
mogelijkheid krijgen om te leren en 
ervaren hoe zij zich sportief, gezond 
en actief kunnen ontwikkelen. Daarbij 
willen wij ook dat ze ervaren hoe leuk 
het is om te sporten en bewegen! 

Sport en bewegen wordt ingezet als 
verbindende schakel om mensen 
samen te brengen. Hiermee willen 
we de sociale cohesie, ontmoeting en 
participatie versterken. We hebben 
aandacht voor iedereen, ook voor de 
inwoners die niet vanzelfsprekend 
(kunnen) meedoen. Sport en bewegen 
worden ingezet als middel en verhoogt 
de kwaliteit van leven.

De sportverenigingen hebben een 
belangrijke rol in Molenlanden; 
zij zorgen voor ontmoeting en 
leefbaarheid in de dorpen. Wij streven 
naar vitale en toekomstbestendige 
verenigingen die hun rol nu en in de 
toekomst kunnen blijven vervullen. 

In Molenlanden pakken we dit samen 
op. We gaan met elkaar voor de 
Sportparel van het Groene Hart. We 
maken gebruik van elkaars kwaliteiten, 
netwerk en middelen. Samen zetten we 
de schouders onder deze ambitie en 
daar zijn we trots op! 
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Om de Sportparel van het Groene Hart te worden, geven we invulling aan de volgende 
speelstijlen: 

• Sportief en gezond opgroeien in Molenlanden
• Samen meedoen in Molenlanden
• Vitaal verenigen in Molenlanden

5.1 SPORTIEF EN GEZOND OPGROEIEN
De jeugd in Molenlanden heeft de toekomst. Goed en gezond bewegen is een basis die 
wij iedereen willen meegeven. We zetten hierbij in om de sport- en beweegdeelname waar 
mogelijk te vergroten en te verbeteren, maar in ieder geval op hetzelfde niveau te houden. 
We sluiten vooral aan op het aanbod dat er is en proberen dat beter te benutten door als 
onderwijs, sport- en beweegaanbieders,  sportconsulenten, gemeente en andere partners 
samen te werken. 

Wat gebeurt er al?
• Het bevorderen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs d.m.v. 

deskundigheidsbevordering van leerkrachten en het aanbieden van een leerlijn;
• Pauzesport en beweegkwartiertjes; 
• Het aanbieden van peuter- en kleutergym; 
• Bewegend leren; 
• Het stimuleren van dagelijks bewegen en sporten en een gezonde leefstijl in en rondom 

kindcentra;
• Sportkennismakingsclinics in samenwerking met verenigingen; 
• Naschools sport- en beweegprogramma Ben Bizzie; 
• Het organiseren van koningsspelen en sportdagen. 

Waar gaan we mee aan de slag?
• Onderzoeken van de mogelijkheid tot invoer van zwemonderwijs om de motoriek en 

zelfredzaamheid bij kinderen te verbeteren/vergroten.
• Kinderen met een motorische achterstand signaleren en doorverwijzen naar Motorische 

Remedial Teaching (MRT) en/of sport- en beweegaanbod in samenwerking met 
verschillende disciplines. 

• Het in de toekomst aanbieden van minimaal 2 uur bewegingsonderwijs per week op alle 
scholen.

• Onderzoek naar de mogelijkheid om vakleerkrachten (een deel van) de gymlessen op de 
basisscholen te laten verzorgen.

• Het naschools sport- en beweegprogramma Ben Bizzie uitbreiden, structureler en 
aantrekkelijker maken bij de kinderen in samenwerking met lokale aanbieders. 

• Onderzoeken op welke manier jongeren gemotiveerd blijven om te blijven sporten en 
bewegen, onder andere door met jongeren zelf het gesprek aan te gaan. 

• Stimuleren van beweegvriendelijke en open schoolpleinen en de  aanwezige 
sportvoorzieningen benutten.  

• De fysieke omgeving zo inrichten dat deze bewegen en spelen voor peuters, kleuters en 
kinderen door het gehele jaar heen stimuleert en de creativiteit prikkelt. 

• Voorlichting aan ouders over het belang van gezonde voeding en sport- en bewegen via 
consultatiebureaus en scholen. 

• Het creëren van een online platform met tips, ideeën en sport- en beweegaanbod. 
• Het sport- en beweegaanbod en financiële mogelijkheden (bijv. Stichting Leergeld) in  de 

gemeente Molenlanden in kaart brengen. Zorgen dat deze voor kinderen, ouders en 
partners zichtbaar en vindbaar zijn en deze bereikbaar maken; via een digitaal platform 
en voorlichting. 

• Het organiseren van terugkerende gemeente brede sportevenementen onder en/of 
buiten schooltijd. Aansluiten bij landelijke initiatieven zoals de Nationale Sportweek, de 
Nationale buitenspeeldag en de Koningsspelen. 

• Het in kaart brengen van vraag een aanbod en dit op elkaar afstemmen. Het sport- en 
beweegaanbod bij verenigingen mogelijk uitbreiden met aanbod voor baby’s, peuters en 
kleuters. 

• Het tegengaan van de ‘zitcultuur’ op de scholen door middel van bijvoorbeeld bewegend 
leren of extra beweegmomentjes in de klas. 

• Kinderen de mogelijkheid geven om via open dagen, open trainingen of clinics kennis te 
maken met het bestaande sport- en beweegaanbod, zodat kinderen een bewuste keuze 
kunnen maken. 
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5.2 SAMEN MEEDOEN
In gemeente Molenlanden staat niemand aan de kant, maar is iedereen actief en betrokken. 
Er is aandacht voor bewegen en participatie van kwetsbare inwoners, waaronder ouderen en 
mensen met een beperking. Inwoners worden hierbij in hun eigen kracht gezet en kunnen 
naar vermogen meedoen. 

Sport en bewegen is hierbij het middel om sociale cohesie, ontmoeting en participatie te 
versterken en eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast heeft sport en bewegen een positief 
effect op de leefbaarheid en sociale veiligheid in de dorpen en de kernen. Door voldoende 
beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen te realiseren, blijven zij vitaal en worden zij in 
hun eigen kracht gezet, wat bijdraagt aan de zelfstandigheid van deze doelgroep. 

Wat gebeurt er al? 
• Stimuleren van bewegingsgerichte zorg;
• Ontwikkelen en aanbieden van maatwerkprogramma’s om ouderen en mensen met een 

beperking aan te laten sluiten bij het reguliere sport- en beweegaanbod;
• Fittesten en valpreventie;
• Beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen;
• Samenwerken met en inspireren door lokale sport- en beweegevenementen
• Uniek sporten.

Waar gaan we mee aan de slag?
• Kennisdeling vanuit zorg- en welzijnprofessionals aan sport- en beweegaanbieders over 

(on)mogelijkheden van kwetsbare inwoners. 
• Verbeteren van samenwerking en afstemming tussen zorg- en welzijnsprofessionals en 

verschillende sport- en beweegaanbieders, zodat ze naar elkaar door kunnen verwijzen 
en/of voor gezamenlijk aanbod kunnen zorgen (met GIGA als verbinder). 

• Begeleiding van kwetsbare inwoners door de inzet van sport en beweegmaatjes via o.a. 
(maatschappelijke) stage van middelbare scholieren, in samenwerking met het MBO 
of door middel van dorpsbuddies. Het in kaart brengen en afstemmen van vraag en 
aanbod. 

• Inzetten op werving en behoud van vrijwilligers door middel van cursussen, 
bijscholingen, opleidingen en trajectbegeleiding, bijv. op het gebied van het aanbieden 
van passend aanbod voor de kwetsbare doelgroep. 

• De toegankelijkheid en bereikbaarheid van sport- en beweegaccommodaties bijv. van de 
zwembaden en visplekken, in kaart brengen en waar nodig vergroten.

• Het sport- en beweegaanbod en financiële mogelijkheden (bijv. Stichting Leergeld) 
in de gemeente Molenlanden voor kinderen, ouders en partners zichtbaar, vindbaar 
en bereikbaar maken; via een digitaal platform en voorlichting. Indien niet toereikend 
genoeg onderzoeken of dit uitgebreid kan worden door bijv. een sportfonds voor 
volwassenen, vergoeding voor vervoer of het aanbieden van een jaarabonnement. 

• Bestaande activiteiten voor kwetsbare doelgroepen onder de aandacht brengen d.m.v. 
bijvoorbeeld een sportinstuif of een sportweek. Bij behoefte aanvullende activiteiten 
organiseren voor kwetsbare doelgroepen, zoals Walking Football en activiteiten voor 
jong/oud. Denk hierbij aan opa en oma gym/papa en mama gym tijdens de gymles of bij 
verenigingen. 

• Het creëren van een platform met tips, ideeën en sport- en beweegaanbod. 
• Bundelen en bekend maken van ‘vervoersinitiatieven’ en onderzoeken van mogelijke 

uitbreiding. 
• Het ontwikkelen en aanbieden van maatwerkprogramma’s om statushouders, 

arbeidsmigranten, uitkeringsgerechtigden en gezinnen in armoede aan te laten sluiten 
bij het regulier sport- en beweegaanbod;

• Toegankelijk maken van gebouwen (via bouwcommissie). 
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5.3 VITAAL VERENIGEN 
Sport en bewegen zijn de verbindende schakels in 
gemeente Molenlanden en zorgen voor actieve en 
leefbare kernen en een prettige leefomgeving. Inwoners 
worden gestimuleerd tot vrijetijdsbesteding, ontmoeting 
en participatie, wat een positieve bijdrage levert aan een 
sterke buurt. Om dit te bereiken, worden diverse projecten 
uitgevoerd op het gebied van sport en bewegen. 

Verenigingen zijn belangrijk voor de ontmoeting, 
leefbaarheid en ontwikkeling van mensen in gemeente 
Molenlanden. We zien echter dat steeds meer verenigingen 
onder druk komen te staan. Het traditioneel verenigen 
voldoet steeds minder aan de wensen die wij als 
samenleving hebben. We willen ons nog wel verenigen, 
maar op een flexibele en vernieuwende manier. Daarom 
is het noodzakelijk verenigingen te inspireren, begeleiden 
en ondersteunen. We helpen verenigingen in gemeente 
Molenlanden op een duurzame manier.

Hoe gaan we dat doen? 
• Verenigingen (vraaggericht) faciliteren, inspireren en 

ontzorgen;
• Verenigingen (vraaggericht) begeleiden naar vitale en 

toekomstbestendige verenigingen;
• Verenigingen (vraaggericht) stimuleren samen te 

werken op het gebied van aanbod, activiteiten en 
evenementen, accommodaties, inkoop etc.;

• Verenigingen nog meer benutten als signaal- en 
ontmoetingsfunctie; 

• Verenigingen ondersteunen bij pedagogische 
vraagstukken;

• Verenigingen ondersteunen bij het stimuleren van een 
positieve sportcultuur;

• Verenigingen, scholen, zorgpartijen en andere lokale 
organisaties met elkaar verbinden;

• Samenwerking faciliteren op sportpark-, sporttak- en 
dorpsniveau; 

• Experimenteren met nieuwe interventies en 
samenwerkingen.

Wat gebeurt er al? 
• In samenwerking sportkennismakingsclinics 

organiseren tijdens of na schooltijd; 
• Clinics van verschillende verenigingen bundelen, 

bijvoorbeeld tijdens de Koningsspelen, zodat kinderen 
divers sport- en beweegaanbod kunnen ervaren; 

• Het vraaggericht ondersteunen van verenigingen. 

Waar gaan we mee aan de slag?
• Onderzoeken van de mogelijkheid tot invoer van 

zwemonderwijs om de motoriek en zelfredzaamheid 
bij kinderen te verbeteren/vergroten.

• Het organiseren van de Nationale Sportweek in de 
gemeente Molenlanden waarbij verenigingen hun 
aanbod open stellen en inwoners de mogelijkheid 
hebben een proefles te volgen.  

• De samenwerking tussen scholen en verenigingen 
behouden en daar waar nodig verbeteren zodat 
kinderen met diverse sporten in aanraking komen en 
een bewuste keuze voor een sport kunnen maken. 

• Kerngerichte samenwerking ontwikkelen tussen sport, 
zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven etc. Aansluiten 
bij bestaande initiatieven. Zorgprofessional preventief 
laten samenwerken met de vereniging. Gebruik maken 
van elkaars expertise. 

• Het onderzoeken of werknemers van de bedrijven 
in Molenlanden één of twee dagen per jaar de 
mogelijkheid kunnen krijgen om vrijwilligerswerk bij 
een plaatselijke vereniging te doen. 

• Het organiseren van sportcafés om kennis uit te 
wisselen en actuele thema’s te bespreken. 

• Het onderzoeken van de inzet van gebouwen en 
hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden. Het 
opstarten van een werkgroep om te komen tot 
open, duurzame en multifunctionele sportparken, 
-complexen en – hallen (open club, dorpskamers, 
kantines van de toekomst). Oppakken in relatie met 

accommodatiebeleid om te komen tot meerjarenvisie 
voor sportaccommodaties en bundeling van 
verzoeken. 

• Aan de slag met deskundigheidsbevordering en 
professionalisering van besturen en (technisch) kader 
door middel van cursussen, bijscholingen, opleidingen 
en trajectbegeleiding. 

• Realiseren van gezonde sportkantine en/of rookvrij 
sportpark. Het tegengaan van drinken van alcohol 
onder de 18 jaar. 

• Ontwikkelen van digitaal platform/app met overzicht 
van sport- en beweegaanbod, goede voorbeelden 
(digitale kennisbank), tips en een agenda met alle 
activiteiten en evenementen. 

• Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden van sport- 
en beweegaanbieders op basis van kern, locatie en/of 
sporttak.

• Onderzoek naar mogelijkheid tot gezamenlijk 
lidmaatschap en/of concept Multisportvereniging.

• Het stimuleren van schooltoernooien en kinderen de 
mogelijkheid geven voor een betreffend toernooi mee 
te trainen bij een vereniging. 

• Inzetten op werving en behoud van vrijwilligers door 
middel van cursussen, bijscholingen, opleidingen en 
trajectbegeleiding.

Overig:
Ondersteuning en opleiding
• Bestuurdersopleiding
• VOG / AVG
• Veilig sportklimaat (VOG)
• Vrijwilligersbeleid
• Pedagogische ondersteuning
• Train de trainer bij verenigingen
• Divers sportaanbod voor diverse groepen



Om dit sportakkoord tot een succes te maken, maken we met elkaar de ideale opstelling 
met verschillende posities. De sterkste opstelling om het Sportakkoord Molenlanden tot een 
groot succes te maken. 

De opstelling bestaat uit:

1.   Supporters
De supporters zijn aanhanger en ‘eigenaar’ van het sportakkoord. Denk hierbij aan 
de scholen, kinderopvang, verenigingen, zorgorganisaties, de gemeente en andere 
belangstellenden. Met de ondertekening van het akkoord ontvangen de supporters 
(partners) een driejarige ‘seizoenkaart’ van GIGA Molenlanden. Samen gaan we de komende 
jaren aan de slag, sturen we bij en vieren we de successen en de goede resultaten. Jaarlijks 
worden supportersavonden georganiseerd waar we met elkaar verder bouwen aan het 
Sportakkoord. Om diverse projecten tot een succes te maken, worden supporters gevraagd 
en uitgedaagd een bijdrage te leveren.

2.   Staf
GIGA Molenlanden regisseert en faciliteert het Sportakkoord Molenlanden. Dit gebeurt in 
nauwe samenwerking met de supporters. GIGA Molenlanden neemt het initiatief om de 
supporters bij elkaar te brengen. Zo hebben de supporters de mogelijkheid om mee te 
denken en aan de slag te gaan met de concrete acties.

3.   Spelers
Alles draait om de spelers; de inwoners van gemeente Molenlanden! De programma’s en 
projecten die worden uitgevoerd richten zich op het in beweging brengen en houden van 
jong en oud. Daarmee zorgen wij ervoor dat jong en oud lekker in z’n vel zit. En door ons te 
richten op kwetsbare doelgroepen, dragen we ook bij aan het verkleinen van economische 
en sociale gezondheidsverschillen.
 

4.   Pers
We geloven in de toegevoegde waarde van communicatie en daar gaan we extra op inzetten. 
We benutten de lokale communicatiekanalen om de vele goede verhalen te delen, succes 
samen te vieren en om zoveel mogelijk spelers in Molenlanden te bereiken.

5.   Financiers
Om GIGA Molenlanden te realiseren zijn middelen nodig en dus zoeken we financiers en 
donateurs.

Een aantal financiers is reeds gevonden: de gemeente Molenlanden, scholen, kinderopvang, 
zorgorganisaties en de rijksoverheid. Samen leggen zij financiële middelen in om de vele 
ambities te kunnen realiseren. 

De vrijwillige inzet vanuit de verenigingen vertegenwoordigt al een dusdanige 
maatschappelijke waarde, dat we  daarmee de verenigingen aanmerken als dé ‘vrijwillige’ 
sponsor van GIGA Molenlanden! Ook kunnen verenigingen gebruik maken van zogenaamde 
services (ondersteuning) van NOC*NSF via de Adviseur Lokale Sport. Deze services, zoals 
de uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en trajectbegeleiding kunnen lokaal 
worden ingezet. 

Uiteraard blijven we op zoek naar nieuwe financiers!

 

6. OPSTELLING
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7. SPELREGELS

Dit sport- en beweegakkoord biedt een 
mooie basis om de komende jaren op 
verder te bouwen. Uiteraard is het van 
belang om jaarlijks met elkaar concrete 
doelen en resultaten te formuleren, 
die we vervolgens met elkaar kunnen 
evalueren en analyseren. 

Het uitvoeringsteam GIGA Molenlanden 
krijgt samen met de betrokken 
supporters als opdracht mee om 
jaarlijks de doelen en resultaten te 
rapporteren, de werkzaamheden 
te verantwoorden en eventuele 
afwijkingen te bespreken. De 
supporters ontvangen hierdoor meer 
inzicht in de werkzaamheden en krijgen 
de mogelijkheid om bij te sturen waar 
nodig.
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Om heel Molenlanden in beweging te krijgen is 
communicatie van groot belang. We willen de bekendheid, 
bereikbaarheid en zichtbaarheid van GIGA Molenlanden 
vergroten. 

Molenlanden heeft de unieke situatie dat de lokale 
betrokkenheid van organisaties en verenigingen groot 
is. Daar willen we extra op gaan inzetten. De supporters 
worden automatisch ambassadeur van GIGA Molenlanden 
en deze ambassadeurs willen we gaan inzetten om nog 
meer mensen in beweging te brengen. Want breedtesport 
inspireert en wie kunnen we dat beter laten vertellen dan 
onze betrokken supporters. 

De goede initiatieven, de mooie verhalen en de lokale 
helden lenen zich uitstekend voor communicatie. Iedereen 
heeft iets met sport en bewegen. GIGA Molenlanden wil 
hét platform zijn voor iedereen binnen de gemeente op het 
gebied van sport en bewegen. Alle mooie verhalen die zijn 
ontstaan in Molenlanden willen wij hier een plek geven. 

Middelen
Om de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van 
GIGA Molenlanden verder te ontwikkelen is een gerichte 
inzet van (digitale) communicatiemiddelen van belang.

Platform
Het platform voor alles op het gebied van sport en 
bewegen in Molenlanden is www.gigamolenlanden.nl. Een 
plek voor inwoners om het sportaanbod te ontdekken, 
maar ook informatie over financiële regelingen over 
aangepast sporten etc. Voor supporters is het een plek om 
ervaringen te delen en te leren van elkaar. Via het platform 
kunnen verenigingen ondersteund worden met kennis en 
tools. 

Tot slot biedt het platform een podium aan verhalen 
voor onze ambassadeurs die met hun verhalen anderen 
inspireren en stimuleren.

Social media
Om inwoners uit Molenlanden de weg te wijzen naar het 
platform GIGA Molenlanden worden verschillende (online) 
kanalen ingezet, waaronder Facebook. Via Facebook 
kunnen mensen verleid worden om naar de website te 
gaan en meer informatie te zoeken over sport en bewegen 
in Molenlanden. Dit wordt aangevuld met een digitale 
nieuwsbrief, zodat iedereen (zowel spelers als supporters) 
op de hoogte kunnen blijven van het laatste nieuws 
rondom GIGA Molenlanden. Bovendien kunnen nieuws 
en verhalen ook gedeeld worden via de kanalen van de 
supporters om zo een nog groter bereik te realiseren.

Traditionele media
We zullen zeker ook gebruik maken van de meer 
traditionele media zoals het Kontakt, de Klaroen en AD 
Rivierenland, omdat bekend is dat deze goed bekeken en 
gelezen wordt.. 

Ambassadeurs
Lokale inspirators en ambassadeurs zien we als belangrijk 
middel om inwoners te bereiken en te stimuleren in 
beweging te komen. Ze hebben verhalen te vertellen 
die anderen inspireren. Hierbij kan gedacht worden 
aan (top)sporters, talenten, maar zeker ook aan lokale 
breedtesporters en verenigingshelden. Via de genoemde 
kanalen worden de verhalen van de ambassadeurs 
gedeeld.

 

8. PERSCONFERENTIE
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9. SUPPORTERS
De kracht en waarde van GIGA Molenlanden worden uiteindelijk bepaald door de supporters. Veel support, draagvlak en inzet 
gaan ervoor zorgen dat we in Molenlanden onze ambities op sport en bewegen samen gaan realiseren.

We zijn dan ook trots op onze grote supportersclub: 
(Hier komen de logo’s van alle ‘supporters’ die dit akkoord mee gaan ondertekenen)
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