
1. Wat zijn de belangrijkste kansen en uitdagingen binnen dit 
thema?

• Iedereen moet mee kunnen doen 
• Behouden van (jeugd) leden 
• Bewustzijn van ouders 
• Samenwerking verenigingen/organisaties 
• Omdenken 
• Locaties beter benutten (budoclub)
• Sport aanbieden aan jeugd (van kleins af aan plezier) 

Thema: Actief aan de Maas

4. Wie gaan hier samen werk van maken?
• Gemeente, kinderopvang, scholen, ouders, verenigingen, 

Sport aan de Maas, GGD, zelfstandige in de sector, 
sportbonden, ouderenzorg

• Vito en Perry 
• Gemeente, sportconsulenten, Afslag10, V.V.N. 

2. Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen in Horst aan de 
Maas gezond en actief opgroeien?

• Toegankelijkheid 
• Ouderbetrokkenheid 
• Samenwerken/-voegen van bewegen in de algemene zin 
• Bewegingsonderwijs 
• Signaleren, op jonge leeftijd
• Openbaar, laagdrempelig (sport)accommodatie
• Basisschool gymdocent 

3. Welke concrete projecten / activiteiten gaan we uitvoeren 
in het Horster Sportakkoord (2020 - 2022)?

• Centraliseren van rooster en accommodatie. Vb Sevenum 
uitbreiden. 

• Naschools aanbod ism  verenigingen, overdag trainen.
• Combinatie sporten/natuur beleving
• Overleg met ouders 
• Vakdocent 
• Doelgroep combinatie 
• Dendron en Budoclub
• Expeditie Sevenum uitbreiden 
• Mobiele en vaste pumptraek
• Citaverde lid van Sport aan de Maas 

“De basis voor een gezonde en actieve leefstijl in Horst aan de Maas wordt gelegd bij kinderen en jongeren. 
We willen dat zij de mogelijkheid krijgen om te leren hoe ze zich sportief, gezond en actief kunnen ontwikkelen”



1. Wat zijn de belangrijkste kansen en uitdagingen binnen dit 
thema?

• Hoe bereiken we mensen met een smalle beurs? 
• Participatie arbeidsmigranten en statushouders 
• Eenzaamheid ouderen 
• Hoe bereik je de inactieve mensen/niet-participerende 
• Hoe om te gaan met financiële beperkingen (niet-

jongeren) 

Thema: Meedoen aan de Maas

4. Wie gaan hier samen werk van maken?
• Sportaanbieders, instellingen, deelnemers sportakkoord, 

sportconsulenten, netwerk tussen vrijwilligers, 
professionals met maatschap breed netwerk

• Aansluiten bij bestaande initiatieven
• Synthese, huisarts, verenigingen, fysio, gemeente 
• Sport aan de Maas is sturend 

2. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Horst aan de Maas 
mee kan doen?

• Maatjesproject 
• Financiële verbindingen 
• Verbinden (opa en oma met kleinkind)
• Succesverhalen delen om elkaar te inspireren 
• Toegankelijk maken van accommodatie bv rolstoelvriendelijk 
• Huis van de wijk/ontmoetingsplaatsen
• Huisarts/ondersteuner
• Gebiedsteams 
• BSO 
• Financieel voor sport toegankelijk maken niet alleen voor 

jeugd bv tegenprestatie 

3. Welke concrete projecten / activiteiten gaan we uitvoeren 
in het Horster Sportakkoord (2020 - 2022)?

• (Geniet)lidmaatschap
• Kennis delen voor aanvraag leergeld 
• Vrijwilliger worden van een club en zo lidmaatschap geld 

terug verdienen
• Maatjesproject met leerlingen 
• Rollator wandeling 
• Laagdrempelig/ in eigen omgeving 
• Inzichtelijk maken proces van arbeidsmigranten naar 

vereniging
• Stroomdiagram

“We willen dat iedereen meedoet in Horst aan de Maas. Sport en bewegen is de verbindende schakel om mensen samen te 
brengen. Hiermee versterken we de sociale cohesie, ontmoeting en participatie.”



1. Wat zijn de belangrijkste kansen en uitdagingen binnen dit 
thema?

• Bewustzijn gezondheid + bewegen 
• Luisteren naar behoeften doelgroepen 
• Over grenzen heen kijken (dorpen, sporten enz.) 
• Veranderende verenigingsstructuren financiering
• Samenwerken over dorpsgrenzen heen
• Blijven vernieuwen in aanbod (samen met elkaar) 
• Gezamelijke denktank (bij elkaar in de keuken kijken) 
• Sport handhaven in kleine maar ook grote kernen 
• Inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij: 

vergrijzing: kans + bedreiging (aanbod voor ouderen in 
competitieverband)

• Leefbare kernen: een leven lang actief zijn! 
• Vrijwilligersbeleid (behoud leden en besturen)

Thema: Verenigen aan de Maas

4. Wie gaan hier samen werk van maken?
• Wij ism sportconsulent, sportbonden, onze leden en (nog)         

niet-leden
• Verenigingen 
• Ondersteuning Sport aan de Maas 
• Gemeente, Sport aan de Maas, verenigingen, Bond, 

Organistor Baas Horst aan de Maas en scholen 

2. Hoe zorgen we ervoor dat we ons in Horst aan de Maas 
blijven verenigen?

• Belang van de sporter boven belang van de eigen club plaatsen
• Aantrekkelijk aanbod 
• Verenigingsbureau vb. coöperatie America
• Eén lidmaatschap voor alle kids 
• Visie 
• Over eigen grens heenkijken (samen met partners die niet meteen 

voor de hand liggen)
• Concreet ambities noteren en acties uitvoeren 
• Pilaren Grubbenvorst Verenigt, Afslag10 en Expeditie Sevenum 
• Successen delen 
• Vrijwilligers binden en boeien en sportaanbod voor jong en oud 

3. Welke concrete projecten / activiteiten gaan we uitvoeren 
in het Horster Sportakkoord (2020 - 2022)?

• Sportspecifieke samenwerking (coaches judo, tennis 
niveaus, kaderfuncties) 

• Samenwerking op doelgroep “pubers” en basis allround 
sport 

• Horster clubkaart in de kernen 
• Bij elkaar in de keuken kijken 
• Baas Horst aan de Maas voor meerdere doelgroepen 
• Voucher 2 keer per jaar een gastles 
• Horster walking ......... cup
• Opleiding bestuurders (KNVB) ism gemeente 

“Sportverenigingen in Horst aan de Maas zijn belangrijk voor de ontmoeting en de leefbaarheid in de dorpen. 
We streven naar vitale en toekomstbestendige verenigingen die hun belangrijke rol nu en in de toekomst blijven vervullen”


