Lokale sportplatformen
Lokale sportraden en -platformen zorgen dat sportgenerieke vraagstukken
in de gemeente worden opgeakt, waarmee de onderlinge samenwerking
wordt bevorderd. Zij kunnen als stevige gesprekspartner bemiddelen, het
voortouw nemen in de samenwerking, de sportaanbieders vertegenwoordigen en beleidsadvies geven aan de gemeenten.

“De Sporttafel is hét platform voor sportclubs

in de regio Den Haag om van elkaar en
anderen te leren, wensen en aandachtspunten
bottom-up naar voren te brengen en
tegelijkertijd beleidsdoelen en
mogelijkheden top-down terug
te voeren. Zo wil De Sporttafel de
vitaliteit en de verbondenheid
van sportverenigingen versterken

”

Sporttafel Den Haag

hoeven geen kampioenen
“teWe
ontwikkelen, we willen dat
iedereen meer gaat bewegen
Sportraad Eijsden-Margraten

”

Inmiddels hebben we 122 sportraden in beeld. Heb je ambities om een
sportplatform/-raad op te zetten of om eens kritisch te kijken naar de lokale
bundeling van sportaanbieders in jouw gemeente? Neem dan contact op.

Waarom is een sportplatform nodig?

Wat is een lokale sportplatform?

Een zelfbewuste, toekomstgerichte en ster-

Een brancheorganisatie voor de lokale sport: een bundeling

ke sportbranche met een steeds grotere

van sportaanbieders in een gemeente met het principe:

maatschappelijke waarde. Dát is waar de

“Van, voor en door de sport”.

Nederlandse sport naar toe gaat. Dit vraagt
om meer invloed op gemeentelijk beleid
en het samen optrekken daarin. Een lokale

Toekomstmuziek

bundeling van sportaanbieders, zoals spor-

Lokale sportraden kunnen fungeren als een lokale sportkoepel.

traden, sportplatformen en kerngroepen

Deze lokale bundelingen zijn uitermate belangrijk. In de toe-

sport, is daarom juist vandaag de dag hard

komst zal het beleid meer bepaald worden door de sport zelf,

nodig. Samen staan we sterker! Dus zorg er

dan door de overheid. Daarbij wordt dus vaker gekeken naar

voor dat ook in jouw gemeente een bunde-

de afvaardiging van de lokale sport. Het zou mooi zijn als er in

ling van de lokale sport komt.

iedere gemeente een vertegenwoordiging van de sport als gesprekspartner kan optreden om samen beleid te maken.

