
 

 

 

Sportakkoord Woerden 
Samen zorgen voor sporten en bewegen met plezier! 
 
 
Op 9 december 2019 vindt de startbijeenkomst plaats voor sportorganisaties, instellingen uit 
onderwijs, welzijn en zorg, actieve inwoners, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in 
Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik. Samen werken we die avond aan het sportakkoord 
Woerden.  
Ook u bent van harte welkom! 
 
Datum en tijd: maandagavond 9 december 2019 van 19.45 - 22.00 uur 
Locatie: volgt per mail na aanmelding 
 

 Wat kunnen we doen om sportorganisaties te versterken? 
 Hoe krijgen we meer mensen, jong en oud, in beweging? 
 Op welke wijze kunnen we de maatschappelijke opbrengst van de sport vergroten? 

 

Waarom een sportakkoord 
Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en 
maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om 
zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Het sportakkoord is gericht op 
versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. 
Als Gemeente Woerden willen we voor 20 maart 2020 komen tot een ondertekend en gedragen 
sportakkoord voor Gemeente Woerden. Dit onder begeleiding van een onafhankelijke en 
inhoudelijk deskundige sportformateur. Aan dit sportakkoord is een driejarig extra 
uitvoeringsbudget gekoppeld. 
 
Hoe komen we tot het sportakkoord? 
We ontmoeten elkaar op maandagavond 9 december met een startbijeenkomst ‘lokaal 
sportakkoord gemeente Woerden’. Op die bijeenkomst is de nog aan te stellen sportformateur 
aanwezig en wethouder Sport Arjan Noorthoek. Wij nodigen hierbij specifiek de organisaties uit 
die actief zijn in de sport (zowel commercieel als niet commercieel), onderwijs, welzijns - en 
vrijwilligersorganisaties, kinder – en naschoolse opvang, zorgorganisaties, vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven en geïnteresseerde wijk – en dorpsbewoners. Het sportakkoord is voor de 
hele gemeente Woerden, dus ook de kernen en dorpen. We richten ons vooral op de thema’s 
Vitale sport- en beweegaanbieders en Vaardig in bewegen. Meer achtergrondinformatie over 
het sportakkoord kunt u hier vinden. 
 
Aanmelden 
Graag zien wij u als lokale partners en/of geïnteresseerde inwoners op deze bijeenkomst. U kunt 
u opgeven bij sportakkoordwoerden@woerden.nl met vermelding van uw naam, email, 
telefoonnummer en eventueel organisatie. De locatie volgt bij opgave. Eventuele vragen kunt u 
ook stellen via het emailadres.  
 
 

 

https://www.allesoversport.nl/artikel/sportakkoord-ambities-voor-de-sport-tot-en-met-2021/
mailto:sportakkoordwoerden@woerden.nl

