
Iedereen in Dinkelland met plezier 
aan het sporten en bewegen
In Dinkelland vinden we het belangrijk dat iedereen, écht iedereen met plezier kan sporten en 
bewegen. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Ieder op zijn eigen niveau en op een 
manier die het beste bij hem of haar past. Het liefst een leven lang. Dat is goed voor lichaam en geest, 
stimuleert een gezonde levensstijl en levert waardevolle sociale contacten op. Om dit te bereiken is 
het Lokaal Sportakkoord Dinkelland opgesteld. 

Het Lokaal Sportakkoord van Dinkelland is ondertekend door verschillende partijen die gezamenlijke tot 
de ambities en acties zijn gekomen. Het akkoord moet vooral mensen en partijen verbinden en aanzetten 
tot samenwerking en uitvoering. Samenwerking tussen (sport)verenigingen onderling, tussen  gemeente 
en verenigingen. Maar ook samenwerking met de (jeugd)zorg, het onderwijs, de kinderopvang en andere 
partijen zoals het bedrijfsleven zal eraan bijdragen dat we samen de vitaliteit versterken. Het moet 
inspireren, prikkelen en uitdagen. En aansluiten bij lokale ambities, daar waar lokaal de energie aanwezig is.

Met het zetten van de handtekeningen hebben de partijen te kennen gegeven dat zij met elkaar de lokale 
sport willen versterken en de maatschappelijke kracht ervan willen vergroten. De gemeente is één van de 
partijen die het akkoord heeft ondertekend: samen zullen we het moeten gaan doen. Het is mooi om te zien 
dat de eerste verbindingen succesvol zijn gelegd.

Het is een doorlopend proces waarbij dit akkoord de richting aangeeft. In de toekomst hopen we met elkaar 
deze ambities en acties te behalen en kan het akkoord bijgesteld worden naar de weg die we met elkaar 
willen inslaan. Het akkoord zal in ieder geval elke vier jaar geëvalueerd worden en zo nodig aangepast. 
Het is voor partijen mogelijk om ook op een later moment alsnog aan te sluiten. Wij hopen van harte dat 
de meerwaarde die deze samenwerking neerzet door iedereen ervaren zal worden. 

Binnenkort zal de praktische uitvoering gaan starten. Welke partijen gaan wat oppakken? 
En op welke manier gaan we dat met elkaar doen? Samen laten we het Lokaal Sportakkoord slagen.
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De ambities
In het Lokaal Sportakkoord zijn vier van de zeven ambities vastgesteld. Er is gekozen voor vier om op die manier ervoor te 
waken dat er overdaad aan ambities is waar in de praktijk geen concrete stappen meer in worden gezet. Niet alles hoeft, 
niet alles kan. Het betekent niet dat er aan de andere ambities helemaal geen aandacht wordt besteed. De ambities zijn 
in willekeurig volgorde aangegeven in het akkoord. Het is dus niet zo dat de eerste ambitie Inclusief Sporten en Bewegen 
voorrang krijgt op de andere ambities.
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1.  Inclusief sporten & bewegen
Sporten en bewegen is voor veel inwoners van Dinkelland een populaire vorm van 
vrijetijdsbesteding. Ruim de helft doet wekelijks aan sport. Meedoen aan en plezier in 
sport en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een deel van de inwoners komt 
om welke reden dan ook weinig of niet aan sporten of bewegen toe. Terwijl sporten en 
bewegen veel positieve effecten op sociaal vlak kan hebben. Het zorgt dat mensen met 
plezier kunnen meedoen, zich welkom voelen, erbij horen, geaccepteerd worden en niet 
uitgesloten. Dat ze eigen keuzes kunnen maken op het gebied van sporten en bewegen. 
Het maakt mensen mentaal en fysiek sterker. Hiervoor moeten we samenwerkingen 
versterken en inzetten op bewustwording. Hoe kun je als verschillende 
partijen een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen 
mogelijk te maken? Kennis en ervaring op het gebied van sport 
en bewegen dragen er aan bij meer mensen bewust te maken 
van de beweegmogelijkheden en het positieve effect op 
de gezondheid.

2.  Positieve sportcultuur
Iedereen moet met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten 
en bewegen. Een positieve sportcultuur vraagt aandacht van iedereen. 
Bestuurders, trainers, begeleiders en ouders spelen een belangrijke rol om 
dit klimaat te kunnen creëren. Dit alles tot doel mensen te laten genieten van 
hun activiteiten en uit te nodigen dit vaker binnen Dinkelland te gaan doen. 
Positief gedrag helpt ook de jeugd langer aan de sport te binden en de kans 
te vergroten dat zij op latere leeftijd actief blijft binnen een sportvereniging 
als sporter of als vrijwilliger. Respect en plezier behoren voorop te staan. 
Gewenst gedrag moet worden gestimuleerd en ongewenst gedrag moet 
worden voorkomen.  Een positieve sportcultuur is voor iedereen goed.

Wat willen we?
  Uitgangspunt voor Dinkelland moet zijn:  

“Iedereen is welkom om te sporten en bewegen in 
Dinkelland”. 

  Inzichtelijk maken van het sport- en beweegaanbod 
door bijvoorbeeld het oprichten van een platform met 
sport- en beweegmogelijkheden in Dinkelland (om te 
zien welke mogelijkheden er zijn, om je als sporter aan 
te melden, om vragen te stellen).

  Mensen stimuleren om langer te sporten in 
verenigingsverband en stimuleren en verleiden om 
(meer) te gaan bewegen en sporten.

  Het ondersteunen en faciliteren van sporten en 
bewegen door bijvoorbeeld het aanstellen van 
een sportconsulent of het breder inzetten van de 
buurtsportcoaches en deskundigen.

Wat willen we?
  Verenigingen of dorpskernen stellen een eigen 

vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan.
  Verenigingen streven er naar dat vrijwilligers in bezit 

zijn van een VOG-verklaring, zeker daar waar met 
kwetsbare groepen (kinderen, gehandicapten) wordt 
gewerkt.

  Workshops organiseren hoe vrijwilligers, trainers, 
coaches en anderen probleemgedrag bij (jeugd)leden 
a.g.v. onderliggende oorzaken leren herkennen en ze 
hiermee om weten te gaan. 

  (Top)sporters blijven waarderen voor geleverde 
prestaties (benoemen sportambassadeur, jaarlijks 
huldigen van de kampioenen op sportgala 
Dinkelland, jaarlijks benoemen van beste sporttalent, 
jeugdsportploeg, sportvrouw, -man, sportploeg, 
jaarlijks een prijs voor de beste sportactiviteit)
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3.  Van jongs af aan vaardig  
in bewegen

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische 
vaardigheden van kinderen  achteruit. Goede motorische vaardigheden 
vormen de basis voor een leven lang sport- en beweegplezier. Ze zijn van 
belang voor het ontwikkelen van een actieve, gezonde leefstijl. Voldoende 
en goed bewegen zijn niet meer vanzelfsprekend, extra aandacht hiervoor is 
gewenst.
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Wat willen we?
  Sportverenigingen en onderwijs maken 

gebruik van elkaars krachten. Onderwijs kan 
leren van de sport en sportverenigingen en 
trainers kunnen leren van de pedagogische 
kwaliteiten van docenten. 

  Programma opstellen om jeugdigen langer 
bij sportverenigingen te houden. De jongeren 
verleiden om langer te blijven sporten, 
bewegen of vrijwilligerswerk te verrichten.

4.  Vitale sport- en 
beweegaanbieders

Sportverenigingen in Dinkelland hebben een belangrijke sportieve en sociale functie. 
Ze zorgen voor een goed sport- en beweegaanbod, voor sociale cohesie binnen de vereniging
 en waar mogelijk ondersteunen ze maatschappelijke projecten. Binnen de kernen van de 
gemeente Dinkelland wordt de rol van de sportverenigingen steeds bepalender onder meer 
om de leefbaarheid van de kernen in stand te houden. Voorwaarde is wel dat verenigingen 
zelf gezond en vitaal blijven. Een gezonde financiële en organisatorische basis is essentieel. 
Vanuit die solide basis kan het vizier gericht worden op een passend aanbod dat aansluit bij 
de behoefte van de hedendaagse sporter. Professionalisering van de sportaanbieders en het 
vergroten van het maatschappelijk ondernemerschap, om zo groei te realiseren, zal bijdragen 
aan vitale sportaanbieders. Daarbij zou kunnen worden aangesloten bij ontwikkelingen 
binnen MijnDinkelland 2030 en de verbinding worden gezocht met partijen buiten de sport. 
Ook binnen het Sociaal Domein kunnen vitale verenigingen een wezenlijke bijdrage leveren. 

Wat willen we?
  Verenigingen staan open om de vitaliteit te toetsen, de kansen en 

bedreigingen te bespreken, de onderlinge samenwerking op te 
zoeken of assistentie van deskundigen te vragen. 

  Kennis gezondheid verbeteren en de relatie tussen sporten, 
gezonde voeding, alcoholgebruik en roken bespreekbaar maken.  

  Verenigingen staan open voor de open club gedachte: het 
betrekken van andere doelgroepen zoals onderwijs, verenigingen, 
ouderen, welzijn, etc.

  Professionalisering van besturen en vrijwilligers: opleiding en 
scholing, modern besturen.

  Ledenbinding: verenigingen bedenken gezamenlijk campagnes of 
samenwerkingsverbanden om (jeugd)leden te werven.

  Multifunctioneler inzetten van sportvoorzieningen en –
accommodaties voor verschillende doelgroepen en activiteiten.





De Haere Fysiotherapie Weerselo

Jeu de Boules Rossum

Gym- en turnvereniging Dos ‘19

TC Ootmarsum

Gemeente Dinkelland

Fyon Deurningen

De Dinkel Denekamp

Wevo

VV. RSCToeristisch Ondernemersfonds Dinkelland

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland

Voetbalvereniging KOSC



Tennisvereniging Tevero BC Denekamp

SDC ‘12

Omni vereniging DSVD

DeVoKo

Rabobank Twente Oost

Basisschool Alexander
Basisschool De Veldkamp

Voetbalclub DTC ‘07

RJV de Bögelscamp


