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Gezond en goed in je vel. Dat wil toch iedereen! Het Sportakkoord van Uithoorn wil daar graag aan bijdragen. Ambitieus? Zeker, maar wij zijn ervan overtuigd dat we
samen ver kunnen komen. Gelukkig zijn er veel partijen die mee willen doen. Het akkoord is gericht op vier thema’s: (1.) bewegen voor iedereen; (2.) vitale
sportaanbieders; (3.) een positieve sportcultuur en (4.) een gezonde leefstijl. Door de kracht en het plezier van sport te benutten, wordt Uithoorn een nog fijnere plek
om in te wonen.
Het doel van het Sportakkoord van Uithoorn is om verenigingen, organisaties en instellingen, eigenlijk alle aanbieders van sport bij elkaar te brengen en (meer) samen te
laten werken. Ook partijen uit de zorg, het welzijn, het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen meedoen. Het delen van kennis, kunde en middelen heeft veel voordelen
voor verenigingen en organisaties en geeft vooral een grote meerwaarde voor de inwoners van Uithoorn. Er is de afgelopen maanden veel verzameld. Het sportakkoord kan
niet direct alle genoemde ideeën realiseren, maar zet alvast een belangrijke stap door in te zetten op vier thema’s:
1.
2.
3.
4.

Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen
Vitale aanbieders, sterke verenigingen
Vreedzame en positieve sportcultuur
Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen

De vier thema’s zijn mede geïnspireerd op het nationale sportakkoord en dienen als input voor de Sportnota Uithoorn die nog dit kalenderjaar wordt gerealiseerd. Aan de
vier thema’s zijn in totaal 10 activiteiten verbonden die nader worden uitgewerkt. Doel, doelgroep, hoe en wanneer zijn per activiteit op een rij gezet. Deze uitwerkingen
zijn opgenomen in de bijlage bij dit sportakkoord: het werkdocument. Dat is de afgelopen maanden onder leiding van een ‘kopgroep’1 tot stand gekomen. De vier thema’s
zijn samen met heel veel vertegenwoordigers van Uithoornse verenigingen, organisaties en instellingen uitgewerkt in een tiental formats. Het is een levend document zodat
het de komende periode nog verder aangevuld en uitgewerkt kan worden, al naar gelang de partners die zich aan het akkoord willen verbinden.
Tijdens de gesprekken en bijeenkomsten werd duidelijk dat er behoefte is aan passende faciliteiten en inhoudelijke ondersteuning voor verenigingen. Een goed
gemeentelijk accommodatiebeleid en verenigingsondersteuning worden nog gemist. Afgesproken is dat de gemeentelijke sportnota de thema’s en teksten van dit
sportakkoord zal gebruiken. Met de Sportnota Uithoorn zal direct na vaststelling van dit sportakkoord worden gestart waarbij de verwachting is dat deze nog dit jaar wordt
vastgesteld. In de sportnota zullen ook middelen worden gealloceerd waardoor ook concrete activiteiten van het Sportakkoord van Uithoorn gerealiseerd kunnen worden.
Belangrijk is echter dat daar niet op wordt gewacht en dat er direct na het sluiten van het Sportakkoord van Uithoorn al een aantal onderdelen (het laaghangend fruit)
wordt opgepakt en uitgevoerd. Met behulp van het door het Rijk beschikbaar gesteld budget voor 2020, de inzet van verenigingen, instellingen en organisaties en een
‘sportakkoord-aanjager’ kan er, vooruitlopend op de Sportnota Uithoorn, een start worden gemaakt met de activiteiten.
Wij vinden het belangrijk om elkaar te helpen en daardoor sterker te worden. Dat is goed voor verenigingen, voor organisaties en instellingen én goed voor iedereen in
Uithoorn, ongeacht leeftijd of beperking. Het sportakkoord is daarom ook na ondertekening op 18 maart toegankelijk voor nieuwe partijen die ook graag mee willen doen.

De kopgroep “Sportakkoord Uithoorn” bestaat uit Daniëlle Klijnsma (Uithoorn voor Elkaar), Corien Baijens (Samenwerking EerstelijnsZorg Uithoorn), Marco Kooiman (onafhankelijk formateur), Mehtap Özaltun en
Yvonne van Amstel (gemeente Uithoorn), Nick Braakman (Videt Uithoorn en Adviseur Lokale Sport), Petra Goesten (Basisschool het Duet) en Wim Verlaan (Atletiek Klub Uithoorn).
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