Op weg naar een Houtens Sportakkoord

Uitnodiging
De volgende stap - 5 februari 2020

Kom woensdag 5 februari a.s. naar de Eerste Verdiepingssessie voor het Houtens
Sportakkoord. Ideeën die opgehaald zijn bij de Startbijeenkomst in januari, werken we
verder uit. En we gaan samen op zoek naar mensen die aan de slag willen. Er is geld voor een
aantal activiteiten. We maken afspraken hoe we dit geld inzetten en kijken wat nog meer
nodig is om de plannen uit te voeren. Denk en doe vooral mee!
Hoe laat:
Waar:
Aanmelden:

Van 19.30 uur tot 21.30 uur
The Dome, Kruisboog 32, Houten
Via Sportakkoordhouten@gmail.com (graag voor 1 februari a.s.)

Programma
19.00 uur:
Inloop en koffie
19.30 uur:
Korte terugblik op de startbijeenkomst:
Wat hebben we opgehaald? Toelichting op de selectie van thema’s en ideeën.
19.40 uur:
Verdiepen, ronde 1: van idee naar plan.
20.25 uur:
Verdiepen ronde 2: van idee naar plan.
21.15 uur:
Waar staan we nu? (plenair)
21.25 uur:
Vervolgstappen
21.30 uur:
Afsluiting en (gezonde) borrel

Wat gaan we doen?
Met een aantal ideeën van de Startbijeenkomst (in de bijlage vind je een korte impressie)
kunnen we meteen aan de slag. Sportpunt, gemeente en een aantal andere partijen pakken
deze ‘quick wins’ nu al op. Maar er zijn ook ideeën waar wat meer tijd voor nodig is. Daar
gaan we op 5 februari graag samen met jou mee aan de slag. Een eerste selectie is al
gemaakt. De 4 thema’s die we verder willen uitwerken zijn:
1.
2.
3.
4.

Inclusief sporten en bewegen
Duurzame Sportinfrastructuur
Vitale sport & beweegaanbieders
Vaardig in bewegen

In het schema op de volgende pagina’s vind je de thema’s en ideeën die tijdens de
Verdiepingssessie aan bod komen:

Thema’s en ideeën Sportakkoord Houten Verdiepingssessie

a. Sportmix

b. Sport en bewegen in de wijk

•sportaanbod voor kwetsbare
doelgroepen uitbreiden en laten
doortromen naar een bestaand
sport- en beweegaanbod.

•onderzoeken van het beweegaanbod
dichtbij

c. Senioren in beweging
d. Sportief netwerken
•sport- en beweegaanbod
voor mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt of
een beperking.

Thema 1.

Inclusief
sporten en
bewegen

•aanbod voor ouderen
afstemmen op de
wensen
•waar en hoe vind je de
doelgroep?

b. Beweegvriendelijke routes
•beweegrondjes ontwikkelen
•routes voor ouders en kinderen
•logische routes

•Callasthenics/ fitness
mogelijkheden
uitbreiden/ verbeteren
•Sport- en beweegplek
Enter

a. (Hard) lopen
• rollatorroute (inclusief bankjes
voor pauze)
•routes met zachte ondergrond
(houtsnippers)

c. Bewegen in de
openbare ruimte

Thema 2.

Duurzame
Sportinfrastructuur

Thema’s en ideeën Sportakkoord Houten Verdiepingssessie

b. Sportpedagoog
a. Positieve sportcultuur
•Mental coaching
• Hoe zorgen we voor
een prettige en veilige
omgeving voor sporters
en begeleiders?

•Sportaanbieders begeleiden
met hulp van een
sportpedagoog

Thema 3.

c. Deskundigheidsbevordering
•Delen van kennis en
kunde tussen
sportaanbieders
•kijkje in de keuken
•successen delen
•vrijwilligers opleiden

Vitale sport
&
beweegaanbieders

b. Buitenspelen

a. 60/40
Ontwikkelen en
begeleiden van het
concept. 60% van de
trainingstijd is voor de
sport waar het kind
actief in is, 40% is
bestemd voor meer
algemene vaardigheden
en technieken.
Resultaat: motorische
vaardigheden
verbeteren en een
betere sporter!

Vies worden mag,
buitenspelen
stimuleren. Wat is
daarvoor nodig?
c. Van schoolpleinen naar
sportpleinen
Wat is nodig om meer
schoolpleinen uitdagend in te
richten?
Goede voorbeelden
Thema 4.

Vaardig in
bewegen

