
 
 
 
Den Haag, 26 maart 2020 
 
 
Beste sportformateurs, 
 
De laatste dagen krijgen wij naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van het 
kabinet om het coronavirus in te dammen vragen over de afronding van het lokale (of 
regionale) sportakkoord. Hieronder proberen wij zo beknopt en duidelijk mogelijk op die 
vragen in te gaan. Mochten jullie desondanks nog vragen hebben, bel of mail dan naar 
ondergetekende, Eric Lagendijk: e.lagendijk@sportengemeenten.nl of 06 42297765. Dan 
krijg je maatwerk terug J 
 
 
Wij komen door de corona-maatregelen in de knel met de planning voor het sportakkoord. 
Kan de deadline verder worden opgeschoven? 
Nee. Er zijn twee data die van belang zijn en blijven. De datum 8 juni 2020 is de datum 
waarop gemeenten uiterlijk een aanvraag kunnen doen voor een uitvoeringsbudget 2020. 
Dat kunnen gemeenten alleen online doen, via een linkje dat zij in april krijgen toegestuurd. 
Op die datum hoeft er nog geen sportakkoord te zijn opgeleverd. Dat moet wel voor 26 juni 
2020 gebeurd zijn door het akkoord te sturen naar sportakkoorden@sportengemeenten.nl 
 
 
Het lukt ons door de coronamaatregelen niet om een slotbijeenkomst te houden waarin 
alle partijen het akkoord feestelijk ondertekenen. Wat nu? 
Het is voor VSG, NOC*NSF en VWS niet per se noodzakelijk dat het sportakkoord feitelijk 
ondertekend wordt. De inhoud en de namen van partijen die zich erachter scharen zijn voor 
ons wel van belang. 
Overigens zou het mogelijk kunnen zijn om in juni een bijeenkomst te organiseren. Die 
afweging is aan de lokale partners en de sportformateur.  
Wij adviseren echter in principe alle gemeenten die met het sportakkoord of de uitvoering 
daarvan bezig zijn om in september 2020 een bijeenkomst te houden met alle betrokken 
stakeholders en andere geïnteresseerde organisaties. Daarmee zorg je ervoor dat 
betrokkenen gebonden blijven. Je hebt daarmee ook gelijk de mogelijkheid om een moment 
te markeren waarin je gezamenlijk de uitvoeringsfase ingaat. Hiermee voorkom je dat het 
netwerk door de coronacrisis zwakker wordt. Je zou hiervoor de Nationale Sportweek 
kunnen benutten! 
Daarnaast heb je dan alsnog een platform om het akkoord op een feestelijke manier vast te 
stellen en ondertekenen. 
 
  



 
 
 
Wij zijn nog helemaal niet zo ver, want we zijn door omstandigheden pas net op gang 
gekomen. Hoe kunnen we in deze omstandigheden nog een akkoord ontwikkelen voor 26 
juni? 
Wij begrijpen heel goed dat het niet mogelijk is om in deze omstandigheden 
groepsbijeenkomsten te organiseren. Toch willen en moeten wij de gang erin houden, zeker 
ook als we optimaal gebruik willen blijven maken van de subsidiemogelijkheden die het 
sportakkoord biedt. Wij geven de volgende tips en overwegingen mee: 

• Streef in deze situatie naar een sportakkoord op hoofdlijnen, met enkele concrete 
ambities, met focus en met enkele maatregelen/ projecten op hoofdlijnen.  

• Bouw wel aan een netwerk. Formeer (ook al is het op afstand) een kerngroep die het 
akkoord later ook kan borgen. 

• Gebruik als input de belangrijkste bronnen cq hoofdrolspelers en bindt die aan het 
korte proces dat je doorloopt: de sportraad, het sportbedrijf, de 
sportserviceorganisatie, de gemeente, adviseur lokale sport, paar grote clubs, 
welzijnsstichting, onderwijskoepel/- bestuur.  

• Gebruik – ja, dit is een open deur -  videocalls, skype e.d.. Doe veel een-tweetjes. Tap 
informatie af en maak vooral gebruik van sportnota en beleidsplannen die er al zijn. 
Zoom in en haal de krenten uit de pap. 

• Haal informatie op bij de sportsector en maatschappelijke partijen. Dat kan door 
middel van telefoontjes als het veld klein en overzichtelijk is. Maar het kan ook door 
middel van een digitale enquête onder sportclubs. Stel een paar eenvoudige vragen 
die tot doel hebben om onderwerpen te prioriteren en hoofdmaatregelen te 
benoemen. 

• Overweeg om alsnog een bijeenkomst met de hoofdrolspelers en kerngroep in de 
maand juni te organiseren. 

• Spreek af om sowieso in september 2020 bij elkaar te komen met de lokale 
sportwereld, gemeente en maatschappelijke partners om het sportakkoord (dat op 
hoofdlijnen in juni 2020 is ingediend bij VSG) te bespreken en verder te 
concretiseren. Doel: draagvlak vergroten, uitwerken, en opmaat naar uitvoering. 
Presenteer daar vooral ook de kerngroep aan de achterban van het sportakkoord. 

 
Tot zover even, hopelijk ter inspiratie… 
 
Veel succes! 
 
Eric Lagendijk 
 
 
 
  


