
ACTIEF 
ALMELO
Een leven lang met plezier sporten en bewegen



In navolging van het Nationaal Sportakkoord en het Preventieakkoord is het lokaal sportakkoord in Almelo ontwikkeld: Actief Almelo. 
Gedurende het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 zijn sportaanbieders en maatschappelijke partijen in de gemeente Almelo 
bijeengekomen. Gezamenlijk is bepaald hoe we ervoor gaan zorgen dat iedereen in Almelo een leven lang met plezier kan sporten en 
bewegen. Hiervoor zijn concrete acties benoemd die we de komende twee jaar gaan uitvoeren.

Actief Almelo



Ambities

Actief Almelo is één van de stappen om het doel te bereiken. 
Naast Actief Almelo is er een nieuwe visie op sport en 
bewegen in voorbereiding. De nieuwe visie is mede tot 
stand gekomen met input van Sportbedrijf Almelo, lokale 
sportaanbieders en maatschappelijke partners uit onderwijs, 
welzijn en zorg en de gemeente. 

De nieuwe visie is opgebouwd rond de thema’s van het 
Nationaal Sportakkoord en het Preventieakkoord en sluit hier 
dan ook goed op aan. 

Gemeentelijke visie
In 2017 hebben de 14 Twentse gemeenten een regionale 
visie op sport en bewegen ontwikkeld. De gemeenten gaan 
samenwerken in bovenlokale ambities zoals meedoen door 
kwetsbare doelgroepen, talentherkenning en ontwikkeling, 
evenementen en sportaccommodaties. Voor de uitvoering 
van deze regionale ambities hebben alle 14 Twentse 
gemeenten 10% van het uitvoeringsbudget van het lokaal 
sportakkoord gereserveerd. Dit zal in de financiële paragraaf 
van dit akkoord worden opgenomen.

Naast de ontwikkelingen van Actief Almelo en de vastgestelde 
lokale en regionale visies gebeurt al heel veel in Almelo op 
het gebied van sport en bewegen. Bij Actief Almelo is dan 
ook gekeken naar de extra mogelijkheden en het zoeken naar 
samenwerkingen en verbindingen.

Twentse visie

EEN GEZONDE EN
VITALE SAMENLEVING

INCLUSIEF SPORTEN
EN BEWEGEN

VITALE SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDERS

EEN GEZONDE EN
VITALE SAMENLEVING

INCLUSIEF SPORTEN
EN BEWEGEN

VITALE SPORT- EN
BEWEEGAANBIEDERS

In Actief Almelo zijn drie ambities vastgesteld. Deze ambities kwamen tijdens de startbijeenkomst voor sportaanbieders naar voren als de belangrijkste 
thema’s om op in te zetten bij het akkoord. Binnen deze thema’s is ook aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen. De gekozen ambities zijn:



Meedoen aan sport én plezier beleven aan sport is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Onze ambitie is om sport en bewegen 
voor iedereen mogelijk te maken. Binnen Actief Almelo zetten 
we in op de doelgroepen jeugd en jongeren met als doel dat 

zij bekend zijn met én deelnemen aan het sportaanbod in de 
gemeente. Jeugd en jongeren die niet of onvoldoende sporten of 
bewegen proberen we te verleiden wel mee te doen. Jeugd en 
jongeren die al wel sporten of bewegen haken niet af. 

Inclusief sporten en bewegen



WAT GAAN WE DOEN? WANNEER? WERKGROEP

We brengen het sportaanbod in de gemeente in 
kaart voor alle jeugd en jongeren

Hoe gaan we dat doen?

September 2020

- Avedan
- de Klup
- La Premiere 
- Gemeente Almelo
- Het Erasmus
- Het Noordik
- CKV Achilles
- JMR Sportcentre
- AKC Almelo
- Sportkoepel Almelo

Kartrekker: 
Sportbedrijf Almelo

MET WIE?

- Onderwijs  
- Sportaanbieders
- Sportbedrijf Almelo 
- Fysiotherapeuten 
- Welzijn
- De Klup
- Kinderopvang- 
organisaties
- Gemeente Almelo

Voor kinderen van de basisschool ontwikkelen we 
een programma, waarbij kinderen gratis kunnen 
meetrainen bij sportaanbieders in de gemeente

We onderzoeken de behoeften van jongeren voor 
sportaanbod en een sportprogramma op of 
na school

September 2020

September 2020

We maken n.a.v. het behoefte onderzoek en i.s.m. 
jongeren een programma ‘sport oriëntatie’ voor 
het voortgezet onderwijs

Januari 2020

Onderwijs en sportaanbieders geven commitment 
af om deel te nemen aan de programma’s voor 
jeugd en jongeren.

September 2020

Voor jeugd en jongeren die dreigen uit te vallen bij 
sportaanbieders kijken we naar passend aanbod 
zodat ze niet afhaken.

Nog te bepalen



Alle sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig en 
hebben de financiële en organisatorische basis op orde. Onze 
ambitie is om de lokale sport- en beweegaanbieders te versterken 
zodat ze kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. 
We inventariseren daarvoor de ondersteuningsbehoefte van 

sportverenigingen en kijken naar een passend aanbod uit 
de ‘Sportlijn’. Daarnaast wisselen we kennis en ervaringen 
onderling uit en organiseren we netwerk bijeenkomsten voor alle 
sportaanbieders in de gemeente.

Vitale sport- en beweegaanbieders



WAT GAAN WE DOEN? WANNEER? WERKGROEP

We onderzoeken de ondersteuningsbehoeften 
van sportverenigingen en kijken naar een passend 
aanbod van trainingen, cursussen of trajecten uit 
de Sportlijn van het lokaal sportakkoord.

Hoe gaan we dat doen?

September 2020 - Uitsmijters
- La Premiere
- Almelo FC
- Gemeente Almelo
- SISU
- JMR Sportcentre
- Fysiotherapie Het 
Schol

Kartrekker: 
Sportbedrijf Almelo

MET WIE?

- Sportaanbieders
- Fysiotherapeuten 
- Sportbonden 
- Gemeente Almelo

We bieden een expertise centrum. Hierbij 
inventariseren we welke kennis en ervaringen 
sportaanbieders hebben. We brengen deze 
sportaanbieders samen met sportaanbieders die 
hieraan behoefte hebben, zodat ze kunnen leren 
van elkaar.

Vanaf september 2020

We organiseren 2 keer per jaar een netwerk-
bijeenkomst voor alle sportaanbieders in Almelo. Vanaf september 2020



Dit thema is een overkoepelend thema voor Actief Almelo waarbij 
we inzetten op een gezonde en actieve leefstijl. Onze ambitie is 
om de bewustwording van het belang van een gezonde en actieve 
leefstijl in heel Almelo te vergroten en samenwerkingen op dit 
punt te versterken. We gaan voor: Actief Almelo!

Bestaande initiatieven en projecten die bijdragen aan een gezonde 
en actieve leefstijl zullen we koppelen aan de ambitie Actief 
Almelo. Hieronder vallen projecten en initiatieven die o.a. inzetten 
op een gezonde school -en sportkantine, rookvrije scholen en 
sportaccommodaties, het terugdringen van overgewicht, het 

tegengaan van (overmatig) alcoholgebruik en het stimuleren van 
sport- en beweegdeelname bij sportaanbieders. Ook de eerste 
twee ambities van Actief Almelo vallen onder dit thema. We 
werken gezamenlijk aan een Actief Almelo door:

• samen te werken en verbindingen te leggen, 
• het overbrengen van een positieve en inspirerende boodschap, 
• het vieren en delen van successen, 
• het inzetten van social media en 
• het creëren van een beeldmerk voor Actief Almelo. 

Een gezonde en vitale samenleving



WAT GAAN WE DOEN? WANNEER? WERKGROEP

We maken een beeldmerk Actief Almelo!

Hoe gaan we dat doen?

September 2020

- Gemeente Almelo
- Sportbedrijf Almelo 
- Avedan 
- Fysiotherapie Het 
Schol
- ROC van Twente
- Ladies Sport, Ladies 
Gym & More
- Fysio Almelo

Kartrekker: 
Sportbedrijf Almelo 

MET WIE?

- Sportaanbieders 
- Onderwijs
- Kinderopvang-
organisaties
- Fysiotherapeuten
- Huisartsen
- CJG
- GGD
- Gemeente Almelo

We inventariseren bestaande initiatieven en 
projecten die bijdragen aan Actief Almelo Vanaf september 2020

We zoeken samenwerking met de werkgroep 
Samen Gezond in Almelo om programma’s op 
elkaar aan te laten sluiten

Vanaf september 2020

We organiseren een kick off bijeenkomst waarbij we 
het programma Actief Almelo presenteren en alle 
stakeholders uitnodigen om hieraan deel te nemen

September 2020

Indien nodig onderzoeken we de mogelijkheden 
voor het binnenhalen van subsidies om in te 
zetten voor de uitvoering van het programma

Nog te bepalen



Voor de uitvoering van Actief Almelo in 2020 en 2021 wordt vanuit het 
ministerie van VWS een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld van 
€40.000,- per jaar. Hiervan wordt 10% ingezet voor de uitvoering van 
de regionale Twentse Visie (zie inleiding). De beschikbare middelen 
van het uitvoeringsbudget bedragen in Almelo hierdoor in totaal 
maximaal €72.000,-. 

Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationaal Sportakkoord heeft de 
gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) een 
Adviseur Lokale Sport aangesteld die gedurende de uitvoeringsperiode 
betrokken is bij het akkoord. Jaarlijks is er ook een budget beschikbaar 

in de vorm van zogeheten services voor deskundigheidsbevordering, 
workshops, trajectbegeleiding, bijscholing of trainingen. Doel is 
om door middel van dit aanbod de lokale sportverenigingen te 
ondersteunen en versterken. Per jaar is vanuit de Sportlijn €16.500,- 
beschikbaar. Dit aanbod wordt ingezet binnen het thema ‘Vitale 
sport- en beweegaanbieders’. Tezamen met het uitvoeringsbudget 
komt het totaal aan beschikbare middelen voor Actief Almelo uit op 
maximaal €105.000,- De verdeling van middelen per ambitie en jaar 
zijn hieronder weergegeven. Deze verdeling is een uitgangspunt, 
gedurende de looptijd van het akkoord wordt deze verdeling 
geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Financiën



AMBITIE 2020 2021 TOTAAL

Inclusief sporten en bewegen

Vitale sport- en beweegaanbieders

Een gezonde en vitale samenleving

€ 18.000

€ 21.500

€ 7.000

Algehele coördinatie € 5.000

€ 20.000

€ 21.500

€ 7.000

€ 5.000

€ 38.000

€ 43.000

€ 14.000

€ 10.000

€51.500 €53.500 €105.000



De ondertekening van dit akkoord is slechts het begin. Met de 
betrokken partners gaan we per thema en bijbehorende acties aan 
de slag. De hulp van iedereen die bij wil dragen aan het realiseren 
van de ambities uit Actief Almelo is van harte welkom. Organisaties 
die niet betrokken waren in het proces kunnen alsnog aansluiten en 
samenwerken aan Actief Almelo.

Gedurende de uitvoering van Actief Almelo houden we met de 
werkgroep minimaal drie bijeenkomsten waar we de actiepunten 
van het akkoord bespreken en evalueren. Eind 2020 wordt op basis 
van de actuele stand van zaken, behaalde resultaten en relevante 

ontwikkelingen de acties en de begroting van Actief Almelo 
doorgenomen en opnieuw vastgesteld voor 2021. Ook wordt samen 
gekeken hoe we de actiepunten van Actief Almelo kunnen inbedden 
en continueren na 2021. 

De coördinatie voor de uitvoering van Actief Almelo ligt bij Sportbedrijf 
Almelo. Dit betekent niet dat zij verantwoordelijk zijn voor alle acties 
en projecten, maar wel zorgen voor afstemming en samenwerking. 
Alle betrokken partijen geven met het ondertekenen van dit akkoord 
aan dat zij achter de plannen staan en naar vermogen zullen bijdragen 
aan het realiseren van de ambities. Dit kan zijn in het mede uitvoeren 
van een activiteit, meedenken in het proces, geven van advies of het 
beschikbaar stellen van kennis, faciliteiten of materialen. 

Evaluatie en borging

Communicatie
Om zoveel mogelijk organisaties, verenigingen en inwoners in Almelo 
in beweging te krijgen is communicatie van groot belang. Actief Almelo 
gaan we zo veel mogelijk bekendheid en zichtbaarheid geven. Dit 
doen we door middel van het maken van een beeldmerk, maar ook 
door de inzet van social media, persberichten en het maken van een 
eigen webpagina. Om een zo groot mogelijk bereik te realiseren wordt 
nieuws ook gedeeld via de kanalen van alle betrokkenen.

De coördinatie van alle communicatie uitingen zal liggen bij de 
coördinator van Actief Almelo. Naast externe communicatie is 
communicatie ook binnen de werkgroep erg belangrijk. Naast de 
werkgroep bijeenkomsten zullen alle betrokkenen op de hoogte 
gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen door een 
interne nieuwsbrief.



Ons akkoord

Ladies Sport


