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In gemeente Nederweert gebeurt er al veel op het gebied van sport en bewegen. 
De gemeente Nederweert, sportverenigingen, kinderopvang, onderwijs en de zorg 
hebben al jaren actief aandacht voor sport en bewegen en de kansen die er op dit 
gebied zijn. 

Met het sluiten van het Sportakkoord Nederweert willen we ervoor zorgen dat echt 
iedereen in Nederweert het plezier van sport en bewegen gaat 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. Samen gaan we de schouders zetten 
onder nog meer en beter sporten en bewegen in Nederweert.  

Middels dit akkoord willen we zorgen dat nóg meer mensen in Nederweert het plezier 
van sport en bewegen gaan beleven. Sport en bewegen leent zich dan ook uitstekend 
om te komen tot een inclusieve samenleving. Iedereen kan meedoen! De vele 
lokale, betrokken verenigingen en organisaties zien het belang en de toegevoegde 
waarde van sport en bewegen. Zij willen zich hier dan ook graag voor inzetten! Met 
elkaar hebben we belangrijke ambities benoemd en vertaald naar concrete acties. In 
Nederweert willen we vooral doen; aan de slag!

In Nederweert wordt er dan ook al veel gedaan en dat doen we goed. In feite hebben 
we al een Sportakkoord in Nederweert want we werken al met elkaar samen 
via SportNederweert. Het proces om te komen tot dit ‘nieuwe akkoord’ leidt tot 
verbreding en verdieping van hetgeen we al doen en nieuwe partners sluiten aan. 
Daarmee geven we een krachtige impuls aan het sporten en bewegen in Nederweert. 

1. Voorbeschouwing
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2. Aftrap

In Nederweert werken diverse lokale organisaties al meerdere jaren samen onder 
de naam SportNederweert. De gemeente, scholen, kinderopvang, zorg, gezondheid, 
welzijn, sport- en beweegaanbieders, sportverenigingen en bonden zetten zich in om 
het sport- en beweegklimaat in Nederweert te optimaliseren. 

Op 27 november 2019 heeft een themabijeenkomst ‘Sportakkoord Nederweert’ 
plaatsgevonden. Ruim 25 deelnemers (sport, onderwijs, bewegen, gezondheid, 
welzijn) gingen met elkaar in gesprek en formuleerden kansen en ambities en 
vertaalden deze naar concrete projecten en activiteiten. 

Ook hebben 20 leerlingen van zes basisscholen uit de gemeente met elkaar 
nagedacht wat zij belangrijk vinden om te kunnen blijven sporten en bewegen in de 
gemeente.  

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

Samen hebben we hiermee bijgedragen aan de totstandkoming van het Sportakkoord 
Nederweert en zetten we ook samen een handtekening onder dit akkoord. En samen 
gaan we aan de slag met de uitvoering hiervan.
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3. Tactiek

Nederweert is een sportieve en gezonde gemeente; iedereen kan een leven lang 
meedoen, op zijn/haar eigen niveau! Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het 
goed en gelukkig opgroeien, wonen en leven in Nederweert. 

Jeugdige inwoners, senioren, mensen met een beperking, chronisch zieken; iedereen 
in Nederweert moet de mogelijkheid krijgen om op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met bewegen en sporten. Door de beoogde dwarsverbanden tussen 
sport, cultuur, onderwijs, buitenschoolse opvang, zorg- en welzijnsorganisaties, 
verenigingen en de buurt, wordt de sociale samenhang op een vernieuwende manier 
versterkt. 

Bij de kinderen en 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 Nederweert; 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 Nederweert gaan we samen aan de slag. We maken gebruik van elkaars 
kwaliteiten, netwerk en middelen. In Nederweert zetten we samen de schouders 
onder dit Sportakkoord; 
SportNederweert, Beweegt met je mee!
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4. Wedstrijdverloop en scores

Dit ‘Sportakkoord Nederweert’ wordt ingevuld en gerealiseerd via drie programmalijnen, te 
weten:
•   Samen ontwikkelen
• Samen meedoen
• Samen sterk

Buiten de programmalijnen, zijn, onder de noemer junior akkoord, ook de ideeën van de 
leerlingen van de basisscholen opgenomen in dit akkoord. 

Samen ontwikkelen
Wat willen we bereiken?
De basis voor een gezonde en sportieve leefstijl wordt gelegd bij kinderen en jongeren. 
In de gemeente Nederweert krijgt de jeugd de mogelijkheid te leren hoe ze zich sportief 
kunnen ontwikkelen. De focus ligt op de motorische ontwikkeling, kwaliteitsbevordering 
van het bewegingsonderwijs, normen en waarden en op het organiseren van sport- en 
beweegactiviteiten door en voor kinderen en jongeren. Dit draagt niet alleen bij aan een 
gezonde en actieve leefstijl, maar draagt ook positief bij aan de leerprestaties en ontwikkeling 
van de kinderen. Dit met behulp van een doorgaand en breed sport- en beweegaanbod op en 
rond de Kindcentra. 

Hoe gaan we dat doen?
• Het stimuleren van dagelijks bewegen en sporten en een gezonde leefstijl
                  in en rondom kindcentra;
• Het bevorderen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs;
• Ontwikkeling, impuls en monitoring motorische vaardigheden;
• Signalering leerlingen met achterstanden;
• Extra beweegprogramma’s voor kinderen met achterstanden;
• Betere benutting van schoolpleinen en andere locaties en voorzieningen;
• Ontwikkeling naschools sport- en beweegprogramma;
• Leerlingen kennis laten maken met verschillende sport- en beweegactiviteiten;

• Jeugd actief betrekken bij wat zij belangrijk vinden;
• Bevorderen van de participatie van jeugdigen bij omvormen speelruimtebeleid naar 
 ‘Bewegen in de openbare ruimte’;
• Het verhogen van de ouderbetrokkenheid.

Wat worden onze beoogde scores?
Beweegprogramma
•  Peuter- en kleuter gymnastiek
•  Kwalitatief bewegingsonderwijs
•  Pauzesport
•  Bewegend leren
•  Signalering ontwikkelmogelijkheden
•  Naschools sport- en beweegaanbod middels sportpas
•  Vakantiesport
•  Sportkennismaking, waaronder ook natte gymles
•  Gebruik schoolpleinen en openbare ruimte
•  Koningsspelen en sportdagen
•  Nationale sportweek
•  Aansluiten bij nationale dagen, zoals de Buitenspeeldag
•  Samenwerking opzoeken met partijen die actief zijn met doelgroep jeugd (bijv. KVW)
•  Ouderbetrokkenheid

Vaardig in bewegen
•  MQ scan; monitoring en inspelen op motorische ontwikkeling
•  Extra beweegaanbod ter bevordering motoriek
•  ‘Natuurlijk spelen’ in de openbare ruimte
•  Ontwikkeling veilige beweegroutes en overige openbare sport-en    

         speelgelegenheden
•  Ouderbetrokkenheid
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Samen meedoen
Wat willen we bereiken?
In gemeente Nederweert staat niemand aan de kant maar is 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. 

Hoe gaan we dat doen?
• Stimuleren van bewegingsgerichte zorg;
• Invulling geven en uitdragen van positieve gezondheid;
• Door preventieve inzet van sport en bewegen, het voorkomen van zorg;
• Ontwikkelen en aanbieden van maatwerkprogramma’s om    
 ouderen, mensen met een beperking, statushouders, arbeidsmigranten,   
 uitkeringsgerechtigden en gezinnen in armoede aan te laten sluiten bij het   
 reguliere sport- en beweegaanbod
• Aanbieden van fittesten en valpreventie
• Beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen
• Samenwerken met en inspireren door lokale sport- en beweegevenementen;
• Samenwerken met KBO
• Sport- en beweegaanbod inzichtelijk maken en communiceren;
• Succesverhalen delen en elkaar inspireren.
• Uitvoeren proeftuin ‘Bewegen in de openbare ruimte’ als onderdeel van de   
   omgevingsvisie.

Wat worden onze beoogde scores?
Bewoners Land van Horne
•  Bewegen voor cliënten, aangepast naar de mogelijkheden
•  Structurele inzet van beweegfaciliteiten coördineren
•  Nieuwe beweegactiviteiten opzetten

Inwoners gemeente Nederweert
•  Bewegingsgerichte zorg
•  Beweegmakelaar, aanbod op maat
•  Beweegboekje
•  Beweegpas
•  Ondersteunen beweegaanbieders bij ontwikkelen beweegaanbod
•  Lokale beweeginitiatieven ondersteunen
•  Senioren Kracht Netwerk
•  Rolstoeltocht
•  Beweegevenementen om senioren te stimuleren tot bewegen
•  Beweegtuin coördineren
•  Wandelgroepen opzetten
•  Gymgroepen opzetten
•  Fittesten met informatiemarkt
•  Belang van bewegen uitdragen middels lezingen, workshops, publiciteit etc. 
•  Samenwerking tussen verenigingen voor aanbod kwetsbare doelgroepen   

 stimuleren
•  Verenigingen stimuleren aanbod voor kwetsbare doelgroepen op te starten
•  Special Sportmix verbreden
•  Afronden proeftuin ‘Bewegen in de openbare ruimte’ bij de vier                       

 jeugdverenigingen en resultaten zoveel mogelijk implementeren binnen de             
 mogelijkheden

7



Samen sterk
Wat willen we bereiken?
Sport en bewegen zijn de verbindende schakels in gemeente Nederweert en zorgen voor 
actieve en leefbare wijken en een prettige leefomgeving. Inwoners worden gestimuleerd 
tot vrijetijdsbesteding, ontmoeting en participatie, wat een positieve bijdrage levert voor 
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 men-
sen in gemeente Nederweert. 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 Nederweert 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 worden onze beoogde scores?
Samenwerken
•  De Bengele Beweegt
•  Samenwerking tennisverenigingen
•  Samenwerking voetbalverenigingen
•  Samenwerking op kernniveau

Inspireren en faciliteren
•  Sportcafés
•  Nationale Sportweek
•  Sportkennismaking scholen
•  Presenteren van alle sportaanbieders
•  Sportclinics, waaronder vriend/vriendinnenweek met alle verenigingen samen
•  Verenigingsbureau 
•  Kennisbank opzetten (leren van elkaar)
•  Onbekende sporten in de spotlights zetten
•  Samenwerken op thema’s; ouderen en mensen met een beperking
•  Combi-lidmaatschap
•  Modernisering van de organisatie

Ondersteuning en opleiding
•  Bestuurdersopleiding
•  VOG / AVG
•  Veilig sportklimaat (VOG)
•  Veilige sportomgeving
•  Vrijwilligersbeleid
•  Pedagogische ondersteuning
•  Train de trainer bij verenigingen
•  Divers sportaanbod voor diverse groepen
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Junior Akkoord
Op 23 januari 2020 zijn 20 leerlingen van zes basisscholen uit de gemeente Nederweert 
bij elkaar te gekomen. In groepjes zijn de kinderen aan de slag gegaan. Middels creatieve 
werkvormen hebben de kinderen nagedacht over wat zij belangrijk vinden om te kunnen 
blijven sporten en bewegen in de gemeente Nederweert. Kinderen zijn de toekomstige 
inwoners van de gemeente Nederweert en daarom is het natuurlijk erg belangrijk dat zij 
hierover meedenken. 

De kinderen hebben laten zien dat zij in mogelijkheden denken en daardoor tot allerlei 
vernieuwde en goede ideeën kunnen komen. De kinderen geven aan dat zij vaker buiten 
zouden willen spelen. Daarbij is het belangrijk dat deze speel- en beweegmogelijkheden in 
de omgeving worden geplaatst.

Kinderen hebben niet alleen ideeën bedacht die ten goede van hunzelf komen. Ook zijn er 
ideeën bedacht om er voor te zorgen dat mensen met een beperking of ouderen ook kun-
nen sporten en bewegen. Er is gedacht aan een stenen sportveld waardoor mensen met 
een rolstoel ook kunnen sporten. Maar ook samen sporten met ouderen of mensen met 
een beperking werd genoemd. 

Kinderen zouden het leuk vinden om zelf toernooien of activiteiten te organiseren. Vaak 
wordt dit vóór hen georganiseerd, maar ze zouden hier graag in mee willen denken en 
helpen. Ook vinden kinderen het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan gezondheid. 
Gezonde sportkantines, lessen over gezonde voeding en het plaatsen van watertappunten 
zijn onderwerpen waar kinderen het over gehad hebben. 

Hieronder zijn alle ideeën van de kinderen opgesomd. De ideeën worden meegenomen in 
dit Nederweerts Sportakkoord. Zo wordt het een lokaal sportakkoord voor én door ieder-
een uit de gemeente Nederweert. 

Ideeën onder elkaar:
• Watertappunten plaatsen
• Bewegend leren 
• Lessen over gezonde voeding en sport
• Sport- en beweegpark maken 
• Vaker naar buiten gaan op school
• Met ouderen en gehandicapten sporten
• Een sportieve en gezonde dag op school
• Een crossbaan maken met centrale ligging
• Een Freerunpark maken met centrale ligging
• Een skatepark maken met centrale ligging
• Een water- en zandspeelplaats 
• 1 keer per week activiteiten organiseren (instuif)
• Zelf toernooien organiseren 
• Zelf gymlessen bedenken 
• Combinatie van een sport- en beweegpark en een kinderboerderij 
• Pannakooien in de gemeente maken
• Een plek creëren waar je kunt magneetvissen
• Een blote voeten pad maken
• Denk bij sport ook aan mensen met een beperking: Dirk Kuijt (Spieren voor   
 Spieren) betrekken 
• Rolstoelfietsen
• Een stenen voetbalveld maken met twee goede goals waar ook mensen   
 met een beperking gebruik van kunnen maken 

 

 

9



Om dit sportakkoord tot een succes te maken, maken we met elkaar de ideale opstel-
ling met verschillende posities. De sterkste opstelling om het Sportakkoord Neder-
weert 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 etc. Met de 
ondertekening van het akkoord ontvangen de supporters (partners) een 
driejarige ‘seizoenskaart’. Samen gaan we de komende jaren aan de slag, sturen we 
bij en vieren we de successen en de goede resultaten. Jaarlijks worden supporters-
avonden georganiseerd waar we met elkaar aan de slag zijn met het sportakkoord en 
daarmee verder bouwen aan SportNederweert. Om divers projecten tot een succes te 
maken, worden supporters gevraagd en uitgedaagd een bijdrage te leveren.

2. Juniors
Bijzonder bij dit sportakkoord is de jeugd die actief is betrokken. Ook bij de uitvoering 
wordt de jeugd actief betrokken bij de realisatie van de diverse ideeën die zij hebben 
benoemd. 

3. Staf
De regie, coördinatie en uitvoering van dit akkoord ligt bij het uitvoeringsteam van 
SportNederweert. De beweegcoaches, sportconsulenten en verenigingsonder-
steuners vormen een professioneel team dat samen met de supporters een succes 
maken van het sportakkoord en daarmee SportNederweert.

4. Spelers
Alles draait om de spelers; de inwoners van gemeente Nederweert! De program-
ma’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. 

5. 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 Nederweert te 
bereiken.

6. Sponsors
Om het sportakkoord te realiseren zijn middelen nodig en dus zoeken we sponsors en 
donateurs.

Een aantal sponsors is reeds gevonden: de gemeente Nederweert, scholen, kinder-
opvang, 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 maat-
schappelijke waarde, dat we  daarmee de verenigingen aanmerken als dé ‘vrijwillige’ 
sponsor van het sportakkoord en SportNederweert!

Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport 
(sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) diverse trainingen en vormen van begeleiding 
ter beschikking aan het kader van lokale sportaanbieders. Met als doel om ster-
ke sportaanbieders te krijgen en houden. Lokaal kunnen waardevouchers worden 
ingezet, bijvoorbeeld voor de uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en 
trajectbegeleiding (zoals verduurzaming en gezonde kantine).

Uiteraard blijven we op zoek naar nieuwe sponsors!

5. Opstelling
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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 resulta-
ten te formuleren, die we vervolgens met elkaar kunnen evalueren en analyseren. 

Kerngroep
We willen werken met een kerngroep die in algemene zin de uitvoering van het lokale 
sport- en beweegakkoord monitort. De kerngroep bestaat uit tenminste één vertegen-
woordiger van SportNederweert en gemeente Nederweert. Partners worden uitgeno-
digd om hieraan deel te nemen. 

De kerngroep komt minimaal 2x per jaar bij elkaar. Globale taken van de kerngroep zijn:
• Monitoren van de voortgang van het lokale sport- en beweegakkoord
• Signaleren van kansen en ontwikkelingen en vertalen naar doelen 
 en projecten
• Integrale samenhang bewaken
• Ambassadeur zijn van het thema en mogelijk andere partners en 
 belangstellenden informeren
• Jaarlijks de doelen en resultaten rapporteren, werkzaamheden 
 verantwoorden en eventuele afwijkingen bespreken. 

6. Wedstrijdanalyse
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Om heel Nederweert in beweging te krijgen is communicatie van groot belang. We 
willen de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van SportNederweert vergro-
ten. 

Nederweert 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 SportNederweert 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. SportNederweert 
wil hét platform zijn voor iedereen binnen de gemeente op het gebied van sport en 
bewegen. Alle mooie verhalen die zijn ontstaan in Nederweert willen wij hier een plek 
geven. 

Boodschap
SportNederweert; Beweegt met je mee!

Samen ontwikkelen
“De basis voor een gezonde en sportieve leefstijl wordt gelegd bij kinderen en jonge-
ren. In de gemeente Nederweert krijgt de jeugd de mogelijkheid te leren hoe ze zich 
sportief kunnen ontwikkelen.”

Samen meedoen
“In gemeente Nederweert staat niemand aan de kant maar is 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.”

Samen sterk
“Sportverenigingen in Nederweert zijn belangrijk voor de ontmoeting en de leefbaar-
heid in de dorpen. We streven naar vitale en toekomstbestendige verenigingen die 
hun belangrijke rol nu en in de toekomst blijven vervullen.”

Middelen
Om de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van SportNederweert 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 Nederweert is www.
sportnederweert.nl. Een plek voor inwoners om het sportaanbod te ontdekken, maar 
ook informatie over financiële regelingen over aangepast sporten etc. Voor suppor-
ters 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.

7. Persconferentie

12



Traditionele media
We zullen zeker ook gebruik maken van de meer traditionele media zoals Neder-
weert24 etc. omdat bekend is dat deze goed bekeken en gelezen worden.

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 ze-
ker ook aan lokale breedtesporters en verenigingshelden. Via de genoemde kanalen 
worden de verhalen van de ambassadeurs gedeeld.
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De kracht en waarde van SportNederweert worden uiteindelijk bepaald door de sup-
porters. Veel support, draagvlak en inzet gaan ervoor zorgen dat we in Nederweert 
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)

8. Supporters
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