
 



  

Lokaal sportakkoord gemeente Midden-Groningen 

Inleiding 

“Een gezonde geest in een gezond lichaam” Met deze slogan werd het persbericht 
geopend waarmee in augustus 2019 door wethouder Erik Drenth kenbaar werd 
gemaakt dat de gemeente Midden-Groningen aan de slag zou gaan met het 
opstellen van een lokaal sportakkoord.  

In de nog jonge gemeente Midden-Groningen is er nog veel ruimte om elkaar als 
sport- en beweegaanbieders te leren kennen. Er zijn wellicht vele mooie 
verbindingen te maken die eraan bijdragen dat nog meer inwoners uit de gemeente 
plezier gaan beleven aan sporten en bewegen.  

De titel van dit lokale sportakkoord is daarom: “Sport verbindt!” Sportaanbieders 
vinden elkaar vanuit een gezamenlijke ambitie en werken minder naast en meer 
met elkaar.  

Sport verbindt: alle inwoners van de gemeente Midden-Groningen  

Sport verbindt: de gebruikers in de verschillende kernen / sportparken  

Sport verbindt: tijdens het sporten: achtergrond, opleiding, religie, sekse, 
financiële situatie doet er niet toe  

In de afgelopen maanden is er met een zeer diverse groep inwoners van de 
gemeente, die sporten en bewegen een warm hart toedragen, gewerkt aan de 
inhoud van het lokale sportakkoord van Midden-Groningen.   

De uitkomst van dit proces ligt voor u en is het startpunt voor de uitvoering van de 
plannen die er door de gezamenlijke partijen gemaakt zijn.  

 

 

 



  

Lokaal sportakkoord gemeente Midden-Groningen 

De route naar het lokale sportakkoord van de gemeente Midden-Groningen 

In april 2019 heeft de gemeente Midden-Groningen de intentieverklaring getekend 
waarmee de ambitie werd uitgesproken om een lokaal sportakkoord te realiseren. 
Dit lokale sportakkoord is een breed gedragen plan, waarin concrete acties staan, 
waarmee ingezet wordt op één of meerdere deelthema’s uit het Nationale 
Sportakkoord:  

1. Inclusief Sporten en Bewegen  
2. Duurzame sportinfrastructuur  
3. Vitale aanbieders  
4. Positieve sportcultuur  
5. Vaardig in bewegen  
6. Topsport inspireert  

 
De gemeente heeft Edith Frijlink de opdracht gegeven om, als onafhankelijk 
sportformateur, aan de slag te gaan om het lokale sportakkoord vorm te geven.  
 
De sportformateur heeft de taak om zoveel mogelijk sport- en beweegaanbieders 
en overige maatschappelijk betrokken partijen aan tafel te krijgen. Zij fungeert als 
procesbegeleider en faciliteert het gesprek over de invulling van het lokale 
sportakkoord en de afspraken daarbinnen.  
Tot slot stelt zij het lokale sportakkoord samen met de betrokken partijen op.  
 
Een lokaal sportakkoord is een set van afspraken tussen gemeente, sportaanbieders 
en maatschappelijke partners. Deze afspraken zijn gemaakt vanuit een 
gezamenlijke visie en worden zo concreet mogelijk geformuleerd, zodat het aanzet 
tot uitvoering, 
Daarnaast zal door de beleidsambtenaar sport de uitwerking van het sportakkoord, 
en de input van het proces ernaar toe mee, worden meegenomen in de te 
ontwikkelen sportnota voor de gemeente Midden-Groningen 
 
Het uitgangspunt van het akkoord is dat het de samenwerking tussen lokale 
partijen stimuleert, de kwaliteit van sportaanbieders een impuls krijgt en er 
afspraken op maat worden gemaakt. Deze samenwerking, over de grenzen van de 
eigen vereniging/ organisatie heen, vraagt van de deelnemende partijen een 
ondernemende houding. Bij alle sessies was een ruime vertegenwoordiging 
aanwezig van sportverenigingen, particuliere sportaanbieders, fysiotherapeuten, 
zorg- en welzijnsorganisaties en overige betrokkenen.  
 
Op maandag 7 oktober 2019 vond de kick-off van het lokale sportakkoord plaats. De 
deelnemers werden geïnformeerd over de kansen en mogelijkheden en werden 
uitgedaagd een bijdrage te leveren aan dit proces. 
 
Men kon aangeven welke zaken al goed op orde waren, welke zaken extra aandacht 
verdienden, wat beter kon en tot slot werd gevraagd een stip op de horizon te 
zetten wat betreft de ambities voor sporten en bewegen in de gemeente Midden-
Groningen  
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Afbeelding 1 Aanwezigen bij kick-off lokaal sportakkoord 

De uitkomst van deze avond was dat de aanwezigen kansen zagen om in te zetten 
op de volgende deelakkoorden van het nationale sportakkoord:  

a) Inclusief sporten & bewegen  
b) Jeugd vaardiger in bewegen  
c) Vitale sportaanbieders  

De volgende stap in het proces waren werksessies, die qua inhoud dezelfde opzet 
hadden, maar specifiek gericht waren op een aantal doelgroepen. Er was een sessie 
voor sportaanbieders en een sessie voor zorg & welzijn organisaties.  

De uitkomsten van deze sessies hebben de basis gevormd van het lokale 
sportakkoord, na afloop van deze sessies werden per deelakkoord de ambitie en 
doelen beschreven.   

De laatste stap om te komen tot een lokaal sportakkoord was de schrijfsessie die 
op 4 februari 2020 plaats heeft gevonden. Tijdens deze sessie kreeg men de 
gelegenheid concreet de acties en maatregelen te benoemen waar uitvoering aan 
gegeven gaat worden, om de gestelde doelen en ambities te realiseren.  

Het resultaat van dit proces is het lokale sportakkoord dat voor u ligt.  

Het ondertekenen van het lokale sportkakkoord tijdens de sportverkiezingen op 
vrijdag 13 maart 2020 zal ook de aftrap zijn om aan de slag te gaan met de 
afspraken die in het akkoord zijn vastgelegd.  
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Borging 

De partijen die zich committeren aan de afspraken zoals vastgelegd in dit 
sportakkoord en die het medeondertekenen, gaan zich met elkaar inzetten om 
deze afspraken tot een succes te maken.  

Hoe de coördinatie en afstemming in de praktijk ingevuld wordt zal per deelthema 
besproken worden. Het advies is om een kleine groep kartrekkers te formeren die, 
per deelthema en bijbehorende acties, partijen betrekken die hier een bijdrage 
aan zouden willen leveren. Ook partijen en organisaties die tot op heden nog geen 
rol hebben gehad in de totstandkoming van dit akkoord zijn alsnog van harte 
welkom om aan te sluiten.  

Deze groep van kartrekkers komt in april samen om met elkaar van start te gaan.  

 

Adviseur Lokale Sport  

De adviseur lokale sport is een adviseur die de belangen behartigt van de 
sportclubs in de gemeente. In de gemeente Midden-Groningen is Erwin Bloeming 
hiervoor aangesteld. Hij  werkt namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, 
sportbonden, NL Actief), en gaat zorgen voor de verbinding met de zogeheten 
sportlijn. Hij staat de sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord, 
ook nadat de opdracht van de sportformateur is afgerond.  

De Adviseur Lokale Sport beschikt over vouchers waarmee ondersteuning en 
opleidingen ingekocht kunnen worden, waar vanuit de lokale sportakkoord 
behoefte aan is. In overleg met de sportverenigingen in de gemeente zal gekeken 
worden op welke wijze deze vouchers ingezet gaan worden.  

 

Financiën 

Met het indienen van dit lokale sportakkoord kan er in 2020 en in 2021 
uitvoeringsbudget aangevraagd worden bij het Ministerie van VWS. Voor de 
gemeente Midden-Groningen betreft die tweemaal een uitvoeringsbudget van 
€40.000. Dit geld wordt verdeeld over de activiteiten zoals vastgesteld in het 
akkoord. Mocht in de toekomst blijken dat er nog andere initiatieven opgestart 
dienen te worden, die ook bijdragen aan het realiseren van de gestelde ambities, 
dan wordt bekeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn   
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Sporten, bewegen en gezondheid in Midden-Groningen  

Als het gaat om sporten / bewegen en een gezonde leefstijl, hoe groot is de 
urgentie om in te zetten op het activeren van de inwoners? Onderstaande gegevens 
geven een beeld weer van Midden-Groningen op enkele relevante thema’s. Deze 
uitkomsten benadrukken het belang en nut van een lokaal sportakkoord.  1  

Beweegrichtlijn 

De beweegrichtlijn houdt in “2,5 uur per week matig intensief bewegen, met 
daarnaast de uitvoering van spier- en botversterkende oefeningen”. Gemiddeld 
voldoet 51,7% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijn. In Midden-Groningen 
voldoen gemiddeld 42% van de inwoners aan de richtlijn, dit is aanmerkelijk lager 
dan het landelijk gemiddelde.   

 

Sportdeelname 

Gemiddeld is 25% van de Nederlandse bevolking lid van één of meerdere 
sportbonden. (Mensen met meerdere lidmaatschappen tellen maar één keer mee) 

 

De cijfers voor Midden-Groningen sluiten aan bij het gemiddelde beeld. Waarbij er 
wel een sterke terugloop is te zien bij de leeftijdscategorie van 25 jaar en ouder.  

  

 
1 Cijfers zijn afkomstig van www.sportopdekaart.nl  

Leeftijd Percentage
0 tot 10 19,0
10 tot 25 43,9
25 tot 45 22,8
45 tot 65 21,6
65 en ouder 18,2
Totaal 24,7

42 % 
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Overgewicht  

In Nederland is gemiddeld 48,9% van de volwassenen van 19 jaar en ouder te 
zwaar. Midden-Groningen scoort hier ruim boven, het bevorderen van een gezonde 
leefstijl, met (meer) aandacht voor sporten en bewegen kan hieraan bijdragen.  

 

Sociaal economische status 

In Nederland leven er gemiddeld 6,6% van de kinderen in armoede. In Midden-
Groningen ligt dit percentage op 7,6%.  

Dit gegeven heeft, financieel gezien, invloed op de toegang die deze doelgroep 
heeft tot sport en beweegaanbod.  

 

 

 

  

Personen met overgewicht 57% 
waarvan personen met obesitas 19% 

Kinderen in armoede 7,6 %  
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Deelakkoord 1 - Inclusief sporten & bewegen “Iedereen kan meedoen” 

Voor dit deelakkoord is de volgende ambitie geformuleerd: 

Bewegen op recept: voor iedere inwoner van de gemeente Midden-
Groningen is er passend sport- en beweegaanbod beschikbaar. 

Om deze ambitie waar te maken is het belangrijk dat:   

 Het “Meedoenfonds” breder benut wordt door sport- en beweegaanbieders  
 Er nieuw aanbod gecreëerd wordt voor nieuwe doelgroepen, in overleg met 

sportaanbieders  
 Jeugd uit bijstandsgezinnen gericht de informatie krijgen over 

mogelijkheden sportdeelname 
 Er inzichtelijk wordt gemaakt welke initiatieven bijdragen aan inclusief 

sporten en bewegen, met als doel verbindingen te maken tussen 
organisaties.   

Om deze doelen te realiseren worden de volgende acties/ maatregelen uitgevoerd:  

Promotie sportactiviteiten voor minima 

Motivatie: In de gemeente Midden-Groningen woont een bovengemiddeld aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit. Voor het ontwikkelen van een gezonde leefstijl 
is het van belang dat kinderen van jongs af aan toegang hebben tot sport- en 
beweegactiviteiten.  
Er zijn in de gemeente een aantal mogelijkheden om een tegemoetkoming/ korting 
te ontvangen, via het Jeugd Fonds Sport en Cultuur Groningen (JFSCG) het 
Meedoenfonds en stichting Leergeld.  

Werkwijze: De informatievoorziening over de mogelijkheden van genoemde 
fondsen wordt in principe gecommuniceerd richting ouders. Door rechtstreeks 
richting jeugdige inwoners, die hiervoor in aanmerking komen, te communiceren 
wordt wellicht een grotere doelgroep bereikt.  

De samenwerkende partijen ontwikkelen met elkaar een fysiek boekje waarin al 
het mogelijke aanbod vermeld staat. Dit boekje wordt verzonden naar alle 
jongeren in de gemeente waarvan de ouders tot 125% van het sociale minimum aan 
inkomsten heeft.  

Met vouchers die uitgeknipt kunnen worden kunnen de jongeren direct deelnemen 
aan de betreffende activiteit.  
 
In dit boekje wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden die het JFSCG 
biedt.  

Betrokken partijen: Armoederegisseur / Meedoen fonds, Kwartier Jongerenwerk, 
JFSCG, sociale wijkteams, geïnteresseerde sportaanbieders 

 

 



  

Lokaal sportakkoord gemeente Midden-Groningen 

 

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)  

Motivatie: In de gemeente Midden Groningen heeft men te maken met een 
bovengemiddeld aantal gezondheidsproblemen.  
Om deze trend te keren is het zeer wenselijk dat er een integrale aanpak komt om 
deze trend te stoppen en waar mogelijk naar een positievere trend om te buigen.  

Werkwijze: Het JOGG-programma werkt aan de doelstelling om plekken waar 
kinderen komen gezonder te maken. Zodat ze thuis, op school, of op hun 
sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Hiermee wordt gezond opgroeien 
de normaalste zaak van de wereld.  

De gemeente Midden-Groningen onderzoekt de mogelijkheid of het haalbaar is om 
een JOGG-gemeente te worden.  

Aandachtspunten voor de uitvoering van een mogelijk JOGG-programma kunnen 
onder andere rookvrije sportparken en gezondere sportkantines betreffen.  

Betrokken partijen: Gemeente Midden Groningen, buurtsportcoaches, 
geïnteresseerde clubs, onderwijs. 

 

Ondersteuning omgaan bijzondere doelgroepen  

Motivatie: Sport- en beweegaanbieders geven aan dat zij ondersteuning kunnen 
gebruiken wanneer zij te maken hebben met specifieke doelgroepen. Dit kan gaan 
om G-sporters, sporters met een migratie achtergrond die de Nederlandse taal niet 
beheersen, kinderen met gedragsproblemen etc.  

Daarnaast geven zorginstellingen aan dat hun cliënten niet altijd aansluiting 
kunnen vinden bij reguliere sport- en beweegaanbieders. Professionals van deze 
organisaties kunnen in overleg met de sportaanbieder een verbindende rol spelen, 
zodat deze doelgroep ook hun plek kan vinden binnen het reguliere  aanbod.  

Werkwijze: Vanuit het uitvoeringsbudget komt er een bedrag beschikbaar waarmee 
ondersteuning ingehuurd kan worden. Dit betreft ondersteuning op maat.  

Betrokken partijen: Cosis, Kwartier, Veni Etinam, geïnteresseerde 
sportverenigingen  

 
Uitvoeringsbudget ambitie 1: € 10.000  
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Deelakkoord 2 - Jeugd vaardiger en vaker in beweging  

Voor dit deelakkoord is de volgende ambitie geformuleerd  

Jeugd in de gemeente wordt uitgedaagd om meer te gaan sporten en 
bewegen. Het aanbod is eigentijds, sluit aan bij de behoeften van de 
doelgroep en is laagdrempelig om aan deel te nemen.  

Om deze ambitie waar te maken is het belangrijk dat:   

 Sport- en beweegaanbod in de dorpen / kernen naar de jeugd gebracht 
wordt  

 Sportaanbieders samenwerken om het voor 12 – 18-jarigen aantrekkelijk(er) 
te maken /te houden om te sporten en bewegen  

 Ouders worden betrokken bij sportactiviteiten van hun kinderen  
 Sportverenigingen en overige -aanbieders kennismakingslessen aanbieden 

tijdens en/of na schooltijd  
 Jeugd zich bewust wordt van het belang van sporten en bewegen omdat dit 

goed is voor de gezondheid   

Om deze doelen te realiseren worden de volgende acties / maatregelen uitgevoerd:  

Sport in de wijk 

Motivatie: In Sappemeer wordt het project “Sportief Sappemeer” gedraaid. Een 
succesvol concept, waarbij onderwijs en de sportaanbieder in de wijk bij elkaar 
gebracht worden. Het is een laagdrempelige manier om kinderen kennis te laten 
maken met een zeer divers aantal sporten.  

Werkwijze: Per kern binnen de gemeente zal geïnventariseerd worden, bij 
sportaanbieders en het onderwijs, of er draagvlak is om het betreffende concept 
daar op te zetten. Vanuit het uitvoeringsbudget komen er middelen beschikbaar om 
het project gezamenlijk op te starten, te coördineren en een kleine vergoeding te 
betalen aan de trainers die de clinics gaan verzorgen.  

Betrokken partijen: Buurtsportcoaches, basisscholen en geïnteresseerde sport- en 
beweegaanbieders 
 

Sportaanbod binnen het jongerenwerk  

Motivatie: Kwartier jongerenwerk biedt met enige regelmaat sportactiviteiten aan. 
De jongeren die hieraan deelnemen zijn over het algemeen geen lid van een 
sportvereniging, maar halen zeker voldoening uit deze activiteiten. Deze 
activiteiten dragen bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen, 
ontwikkeling van sociale vaardigheden en de bewustwording van een gezonde 
leefstijl.  Er is behoefte om, in overleg met de jongeren, het sportaanbod 
structureel vorm te geven.  

Werkwijze: Kwartier jongerenwerk krijgt vanuit het uitvoeringsbudget middelen ter 
beschikking om samen met de jongeren een aansprekend jaarprogramma op te 
stellen met sport- en beweegactiviteiten.  
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Uitgangspunt is dat het kortdurende activiteiten zijn, waar laagdrempelig aan 
deelgenomen kan worden.  

Bij het opstellen van het programma worden sport- en beweegaanbieders uit de 
gemeente betrokken om mee te denken. Daarnaast wordt het programma 
afgestemd met de buurtsportcoaches die actief zijn in Midden-Groningen, om waar 
mogelijk de verbinding te zoeken met de activiteiten die zij organiseren.  

Betrokken partijen: Kwartier Zorg & Welzijn, buurtsportcoaches, geïnteresseerde 
verenigingen en sportaanbieders 

 

Stimuleringsfonds nieuwe initiatieven  

Motivatie: Sportverenigingen en overige aanbieders (h)erkennen dat het goed is om 
na te denken over nieuwe initiatieven om kinderen en jeugd aan sport deel te laten 
nemen.  

Voor veel aanbieders is het financiële aspect een drempel om hiermee aan de slag 
te gaan.  

Werkwijze: Sportverenigingen die aan de slag willen met een nieuw initiatief dat 
erop gericht is om meer kinderen / jongeren te laten sporten worden hierbij 
ondersteund. Zij ontvangen, indien nodig, een opstartsubsidie om de eerste 
periode te overbruggen. Deze tegemoetkoming is bedoeld om de periode waarin 
het aantal deelnemers wellicht nog niet voldoende is om een kostendekkend 
programma te draaien te overbruggen en/of om een specifieke scholing te volgen. 

Betrokken partijen: geïnteresseerde sportverenigingen  

 

Uitvoeringsbudget ambitie 2: € 10.000 

  



  

Lokaal sportakkoord gemeente Midden-Groningen 

Deelakkoord 3 - Gevarieerd en vernieuwend sportaanbod bij goed 
georganiseerde aanbieders 

Voor dit deelakkoord is de volgende ambitie geformuleerd  

De sportverenigingen zijn toegerust op de uitdagingen van de toekomst 
en slaan waar mogelijk de handen ineen. Dit draagt bij aan het hogere 
doel om te garanderen dat Midden Groningen een breed en bloeiend 
verenigingsleven houdt, met een zeer divers sportaanbod.  

Om deze ambitie waar te maken is het belangrijk dat:   

 Er samenwerkingsverbanden opgericht worden van sportverenigingen die de 
ambitie onderschrijven  

 Sportverenigingen samenwerken op sporttak overstijgende thema’s waarbij 
zij hun kennis met elkaar delen  

 Technisch kader bij sportclubs voldoende toegerust is om om te gaan met 
bijzondere doelgroepen  

 Sportverenigingen die de ambitie hebben met nieuw aanbod aan de slag te 
gaan worden ondersteund  

Om deze doelen te realiseren worden de volgende acties / maatregelen uitgevoerd:  

Samenwerkingsverbanden sportclubs  

Motivatie: Sportverenigingen in de gemeente geven aan dat zij met gelijksoortige 
organisatorische uitdagingen te maken hebben. Samenwerken per sportpark / 
dorpskern kan de organisatiekracht van sportverenigingen vergroten.  

Werkwijze: Sportclubs die behoefte hebben aan een bredere samenwerking met 
andere clubs op het sportpark / dorpskern kunnen hier ondersteuning bij krijgen.  
Per samenwerkingsverband zal er onder begeleiding van een professionele 
verenigingsondersteuner een gezamenlijk plan ontwikkeld worden, waarin concreet 
de ondersteuningsbehoefte benoemd wordt en welke acties daaraan gekoppeld 
worden. Dit kan de organisatie van (sporttak overstijgende) opleidingen / cursussen 
betekenen, het organiseren van gezamenlijke activiteiten etc.  

Het uitgangspunt is dat de sportclubs zelf de regie gaan voeren over dit plan, in het 
licht van een bloeiend verenigingsleven.  

Betrokken partijen: geïnteresseerde sportverenigingen, Huis voor de Sport 
Groningen  

  



  

Lokaal sportakkoord gemeente Midden-Groningen 

OldStars sporten  

Motivatie: Het aantal inwoners in de gemeente Midden Groningen van 55 jaar en 
ouder stijgt. Het beschikbare sportaanbod dient daarop afgestemd te zijn om deze 
doelgroep in beweging te houden of te krijgen.  

Het uitgangspunt van OldStars is de positieve bijdrage van het verenigingsleven aan 
de levenskwaliteit van ouderen. De spelvarianten geven senioren de mogelijkheid 
om op hun eigen niveau mee te blijven doen in en rondom de sportvereniging. Op 
deze manier ervaren zij de voordelen van een leven lang sport.  

Werkwijze: Sportaanbieders die aan de slag willen met een initiatief dat aansluit 
op het gedachtengoed van OldStars kunnen ondersteuning krijgen bij de 
ontwikkeling op maat voor de eigen club en de opstart van de activiteiten.  

Betrokken partijen: POSO, LTC NOHN, geïnteresseerde sportverenigingen.  

 

Jeugd betrekken in de organisatie van de club  

Motivatie: De gemiddelde leeftijd van verenigingsbestuurders stijgt. Om de 
sportclubs toekomstig bestendig te maken is het noodzakelijk dat de jeugd een 
actievere rol gaat spelen in de ontwikkeling en organisatie van de club.  

Werkwijze: Verenigingen die de jeugd binnen de vereniging een grotere rol willen 
laten spelen kunnen hierbij ondersteund worden door een professionele 
verenigingsondersteuner.  

Op basis van het vraagstuk wordt gekeken op welke wijze de ondersteuning 
vormgegeven kan worden. Bijvoorbeeld via het “Talentprogramma Modern 
Besturen” (NOC*NSF) of het opzetten van jeugdcommissie met eigen budget / 
verantwoordelijkheden.  

Betrokken partijen: geïnteresseerde sportverenigingen.  

 

Trainerscursussen gericht op training geven aan specifieke doelgroepen  

Motivatie: Sportverenigingen geven aan dat trainers van de club geregeld moeite 
hebben om kinderen met een gedragsstoornis (zoals autisme, ADHD) op een 
positieve en constructieve wijze bij de trainingen / wedstrijden te betrekken. 

Werkwijze: Vanuit de op te richten samenwerkingsverbanden op sportparken / in 
dorpskernen of vanuit een individuele club, kan het initiatief worden genomen om 
te peilen of er behoefte is onder sportverenigingen m.b.t. training geven aan 
specifieke doelgroepen. Op basis van deze behoeftepeiling kan er een training 
ingekocht worden, hiervoor is uitvoeringbudget gereserveerd. Ook kan dit mogelijk 
georganiseerd worden vanuit de vouchers die beschikbaar zijn vanuit de sportlijn 
van NOC*NSF (via lokale adviseur sport) 

Betrokken partijen: geïnteresseerde sportverenigingen   
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Stimuleringsfonds nieuwe initiatieven  

Motivatie: Sportverenigingen en overige aanbieders (h)erkennen dat het goed is om 
na te denken over nieuwe initiatieven om inwoners aan sport deel te laten nemen.  

Voor veel aanbieders is het financiële aspect een drempel om hiermee aan de slag 
te gaan.  

Werkwijze: Sportverenigingen die aan de slag willen met een nieuw initiatief dat 
erop gericht is om meer inwoners te laten sporten worden hierbij ondersteund. Zij 
ontvangen, indien nodig, een opstartsubsidie om de eerste periode te overbruggen. 
Deze tegemoetkoming is bedoeld om de periode waarin het aantal deelnemers 
wellicht nog niet voldoende is om een kostendekkend programma te draaien te 
overbruggen en/of om een specifieke scholing bij te wonen. 

Betrokken partijen: geïnteresseerde sportverenigingen  

 

Uitvoeringsbudget ambitie 3: € 20.000 

  



  

Lokaal sportakkoord gemeente Midden-Groningen 

Betrokken partijen 

Het lokale sportakkoord van de gemeente Midden-Groningen is tot stand gekomen 
met medewerking van de volgende organisaties die aanwezig zijn geweest bij de 
verschillende bijeenkomsten 
 

Behosa      budovereniging Judo Ryu Muntendam 

Cosis      Fitness Mobilé 

Fysiotherapie Hoogezand   Fysiotherapie Menterwolde  

Gebiedsgids     Gemeente Midden-Groningen 

Go4it Dwingeloo / Hoogezand  Golfclub Duurswold 

HS'88      Huis voor de Sport Groningen 

Karate do Hyoshi    Kegelbond 

Kwartier jongerenwerk   Kwartier Zorg en Welzijn 

LTC Aloe Zuidbroek    LTC de Kalckwijck 

LTC Nohn      MFC de Noordsuythoeve  

MHC Dash     Omnisport Tjuchem  

omnivereniging VOLO   SOS Muntendam 

Sport Vereniging Noordbroek  SportUfit 

Stichting POSO    SVO Zuidbroek 

TSV Hoogezand    TTV Argus 

TV de Stirum     TV de Woldmeppers 

v.v. Siddeburen    Veni Etinam  

Vios Kolham     Vv FVV-Foxhol 

Vv H.S.C     VV Hoogezand 

VV Kiel Windeweer     VV Meeden 

VV Siddeburen    VV Westerbroek  

VVKW  


