
Pijler 1: Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders. Met toekomstbestendige 
sport- en beweegaanbieders blijft sport en bewegen voor Gouwenaars veilig, 
bereikbaar, laagdrempelig en plezierig.

Pijler 2: Dichtbij sporten. We zetten in op een beweegvriendelijke omgeving van een 
functionele en duurzame sportinfrastructuur.

Pijler 3: Meedoen in Gouda. We willen dat Gouwenaars met plezier, veilig, eerlijk en 
zorgeloos kunnen sporten en bewegen.

Pijler 4: Vaardig in Bewegen. Via kwalitatief bewegingsonderwijs en trainingen, 
die aansluiten op het eigen niveau en de mogelijkheden van leerlingen, willen 
Goudse vakleerkrachten eraan bijdragen dat kinderen met plezier deelnemen aan 
beweegactiviteiten en dat hun leven lang.

Pijler 5: Topsport die inspireert. Goudse topsportprestaties leveren inspiratie voor de 
verenigende waarde van sport. Talenten en wereldkampioenen krijgen een podium, 
de topsportkracht wordt ingezet.

Wat is het Gouds Sportakkoord?
Het Gouds Sportakkoord is een akkoord van én voor Gouwenaars. In het Sportakkoord staan doelen opgeschreven 
om Gouda nog sportiever te maken. Meer dan 50 acties zijn ingebracht om ‘de kracht van sport en bewegen’ 
optimaal te benutten. Er wordt samengewerkt met Goudse sportaanbieders, onderwijs- en zorgpartners en 
inwoners. Het Gouds Sportakkoord kunt u vinden op www.sportpuntgouda.nl/gouds-sportakkoord.

De 5 pijlers van het Gouds Sportakkoord
Het Gouds Sportakkoord bestaat uit vijf pijlers. Allemaal bedoeld om zoveel mogelijk inwoners van Gouda een 
leven lang voldoende én met plezier te laten bewegen en sporten. Niet alleen omdat sport gewoon heel leuk is om 
te doen of om te beleven, maar ook vanwege de effecten op de gezondheid en op het ‘kunnen meedoen’ in de 
maatschappij; als sporter, als vrijwilliger of als supporter.

ADVERTENTIE

Initiatiefnemers van actiepunten uit het Gouds 
Sportakkoord kunnen een bijdrage aanvragen 
uit de SportakkoordPOT. Ook u als inwoner of 
organisatie kan een � nanciële bijdrage aanvragen. 
Het gaat hierbij om incidentele bijdragen die 
bedoeld zijn om initiatieven te vergemakkelijken, 
de realisatie te versnellen of zaken beter aan 
te pakken. Een bijdrage uit de pot varieert van 
enkele honderden tot enkele duizenden euro's. 

De SportakkoordPOT blijkt een succes en is voor 
2020 al overvraagd. U kunt wel al een aanvraag 
indienen voor 2021!

Kijk voor het aanvraagformulier en de 
voorwaarden op

WWW.SPORTPUNTGOUDA.NL/GOUDS-SPORTAKKOORD

DOE EEN AANVRAAG BIJ DE SPORTAKKOORDPOT
Het Ministerie van VWS geeft voor de uitvoering van het Gouds Sportakkoord in 2020, 
2021 én 2022 een bedrag van €40.000,- per jaar aan Gouda. Deze SportakkoordPOT is 

inmiddels gevuld en per 1 september 2020 of� cieel opengesteld.

BUDGET NODIG?

Heeft u al gehoord van het Gouds Sportakkoord?

U heeft toch al wel gehoord van het 
Gouds Sportakkoord en wat u hier 
als Gouwenaar mee kunt? Want dit 
Sportakkoord is er niet alleen voor 
Goudse organisaties maar ook voor 
u als inwoner! Zo zijn er diverse 
activiteiten waarbij u als Gouwenaar 
kunt aansluiten. Alle activiteiten 
kunt u lezen in het Sportakkoord, 
te vinden op de website van 
SPORT•GOUDA. Of misschien heeft 
u zelf een idee voor een activiteit 
of initiatief? Voor de uitvoer van 
een project kunt u misschien wel 
aanspraak maken op een bijdrage 
uit de SportakkoordPOT, dus dien 
uw aanvraag in! 

Ik hoop dat u na het lezen van 
deze pagina ideeën krijgt om 
aan de gang te gaan met (één 
van) de activiteiten uit het Gouds 
Sportakkoord! Veel leesplezier en 
ik wens u namens iedereen alvast 
een heel gelukkig, gezond en 
sportief 2021!

Michiel Bunnik
Wethouder Financiën,

Sport en Economie

Vorig jaar december is het Gouds Sportakkoord ondertekend. Inmiddels zijn we een jaar verder en kan ik 
u laten weten dat sport leeft in Gouda! Want er gebeurt veel op het gebied van sport en bewegen in onze 
stad, ook nu in coronatijd. Daar ben ik als wethouder Sport bijzonder trots op. Voor veel inwoners is het nu 
niet vanzelfsprekend om voldoende te bewegen en lekker te sporten. Terwijl een gezonde leefstijl juist zo 
belangrijk is. Daarom doet het mij goed te zien dat er mooie initiatieven blijven ontstaan.

Michiel Bunnik

PS: Meld u aan voor de
Sportakkoord Nieuwsupdates,
dan blijft u gemakkelijk op de
hoogte van het laatste nieuws!

Bewegen is gezond voor 
iedereen, maar niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Kinderen met 
autisme kunnen grote drempels 
ervaren als ze willen gaan sporten 
en bewegen. Pijler 3 van het 
Gouds Sportakkoord staat voor 
‘meedoen in Gouda’ en dus ook 
voor sporten met een beperking. 
Yvonne Visser van het Bruisnest 
deed daarom een aanvraag bij de 
SportakkoordPOT om het project 
Fit & Happy, voor kinderen met 
autisme, goed op de kaart te 
zetten, en kreeg deze toegekend. 
Yvonne Visser: ‘Voor het huidige 
schooljaar hadden we nog geen 
kostendekkende subsidie. Vanuit 
de SportakkoordPOT is het bedrag 
aangevuld én kunnen we het project 
ook in 2021-2022 voortzetten!” 
Met samenwerkingspartners het 
Sociaal Team, SPORT•GOUDA en 
diverse Goudse sportverenigingen, 
gaat zij vol energie verder om de 
kinderen in beweging te krijgen 
en houden. “Door het organiseren 
van deze lessen krijgen we ook de 
kinderen met autisme in beweging. 

Ze sporten op hun eigen niveau 
met doelen die haalbaar zijn. Zo 
krijgen ze er meer plezier in.” 
Tijdens de Fit & Happy lessen 
maken de deelnemers kennis met 
verschillende sporten en met de 
trainers. Indien er een klik is, kan 
de deelnemer doorstromen naar 
de betreffende vereniging.

 OOK EEN IDEE VOOR PIJLER 3:
Meedoen in Gouda, van het 

Gouds Sportakkoord?
Neem dan contact op!

SUCCESBELEVING EN PLEZIER ZIJN
DE SLEUTELWOORDEN VOOR FIT & HAPPY!

Scholen dicht, leerlingen en 
leraren thuis. Maar tijdens 
de eerste coronagolf zat het 
bewegingsonderwijs in Gouda niet 
stil! Léon Neven, Sportakkoord 
ambassadeur én vakleerkracht bij 
het Antonius College, trommelde 
samen met SPORT•GOUDA 
coördinator Bewegingsonderwijs 
Roel Sahner, zijn vakgenoten 
Lichamelijke Opvoeding van het 
Goudse Voortgezet Onderwijs 
op. Een mooi voorbeeld van een 
actiepunt voor pijler 4: ‘vaardig 
in bewegen’ van het Gouds 
Sportakkoord!
Sindsdien worden gezamenlijk 
digitale meet-ups georganiseerd. 
Van alle scholen zijn docenten 
vertegenwoordigd en het 
netwerk groeit. Léon Neven: ”We 
hebben al diverse online sessies 
gehad waarin we met elkaar 
besproken hebben hoe we met 
coronamaatregelen om konden 
gaan, en daarover ook kennis 
uitgewisseld met elkaar.”
Léon zorgt voor een praktische 
agenda waardoor leraren het nut 
van dit netwerk direct zien. Voor 
de langere termijn zijn meerdere 

samenwerkdoelen bedacht. 
Van onderwijsinnovaties tot het 
met elkaar aanschaffen van 
sportmaterialen en gezamenlijke 
beweegactiviteiten voor leerlingen, 
maar ook voor leraren. En in de 
toekomst is er de wens om ook 
de LO-docenten van het primair 
onderwijs te laten aansluiten bij 
het collectief.

Heb je een idee, wens of 
wil je meer info over het 

bewegingsonderwijs in Gouda? 

Léon Neven is de ambassadeur 
van Sportakkoord-pijler 4. 

Roel Sahner is vanuit 
SPORT•GOUDA betrokken.

SAMENWERKING VAKLEERKRACHTEN HOUDT 
JEUGD IN BEWEGING

Wilt u alvast even sparren over uw initiatief?
Neem contact op met SPORT•GOUDA via

tel: 0182-590910 of mail naar
sportakkoord@sportpuntgouda.nl

DOE OOK MEE!
Goudse sport- en zorgaanbieders en het onderwijs zijn 

belangrijke partners in het realiseren van de acties, maar 
ook u als inwoner van Gouda! 

Doe ook mee en sluit u aan bij een van de
initiatieven, of neem uw eigen inbreng mee.

WWW.SPORTPUNTGOUDA.NL/GOUDS-SPORTAKKOORD


