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“Alle inwoners van de gemeente Kapelle voldoende in beweging 
krijgen en houden.” Een mooie, uitdagende ambitie die we 
samen willen bereiken met de uitvoering van dit document: het 
Kapelse Sportakkoord. 

Een gezonde leefstijl werpt zijn vruchten af op vele gebieden. Zo kunnen fitte 
senioren langer zelfstandig blijven wonen, zitten gezonde kinderen beter in hun 
vel en hebben inwoners die bij een sportvereniging sporten ook meer sociale 
contacten. Om dit te bevorderen is het belangrijk om sporten en bewegen 
mogelijk te maken voor inwoners van alle leeftijden. We willen en kunnen dit 
niet alleen en hebben de samenwerking met allerlei partners in onderwijs, 
welzijn, zorg, werkgevers en sportverenigingen gezocht. Met deze partners 
zijn we tot lokale ambities gekomen, die in dit document zijn verwoord. We 
gaan samen voor voldoende beweging voor iedereen!

Wethouder 
Jon Herselman
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1  Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen 
 een leven lang plezier in sporten en bewegen 
 zonder belemmeringen wordt nagestreefd;

2  Duurzame sportinfrastructuur, om heel Nederland 
 te voorzien van functionele, goede en duurzame 
 sport- en beweegvoorzieningen;

3  Vitale sport- en beweeg-aanbieders, om voor 
 iedere Nederlander een passend, bereikbaar en 
 toegankelijk sporten beweegaanbod te hebben;

4 Positieve sportcultuur, zodat iedereen overal met 
 plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten en 
 bewegen;

5  Van jongs af aan vaardig bewegen, met de ambitie 
 dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan 
 voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan 
 toenemen (met focus op de groep van 0 tot 12 jaar);

6 Topsport die inspireert, vanuit de gedachte dat 
 Nederlandse topsportprestaties en top-
 evenementen in Nederland een cruciale inspiratie 
 vormen voor de verenigende waarde van sport.

Naast deze inhoudelijke ambities hebben de 
landelijke partners afgesproken dat dit Sportakkoord 
in Nederland wordt vertaald naar lokale akkoorden, 
zodat de ambities ook in de lokale context worden 
uitgevoerd.

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins samen met vertegenwoordigers 
van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale 
Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ getekend. Hierin staan zes 
ambities centraal:

Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen 
zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten 
en bewegen. Van jong tot oud en als deelnemer, 
vrijwilliger of toeschouwer.
Om te komen tot een Sportakkoord in de gemeente 
Kapelle hebben we het volgende proces doorlopen. 

Na een breed ambtelijk overleg is een 
stakeholdersanalyse van de gemeente Kapelle 
gemaakt gevolgd door een startbijeenkomst, 
waarin een toelichting is gegeven op het Nationaal 
Sportakkoord en het Zeeuwse Sportakkoord. 
Vervolgens hebben de aanwezige organisaties input 
geleverd op de ambities. Deze input is als basis 
gebruikt voor meerdere inhoudelijke bijeenkomsten 

binnen de volgende thema’s:
1 Inclusief Sporten en Bewegen,
2 Duurzame Sportinfrastructuur
3 Vitale Sport- en beweegaanbieders 
4 Positieve Sportcultuur
5 Vaardig in Bewegen
6 Sportieve Evenementen

Tijdens deze bijeenkomsten hebben de betrokken 
organisaties ambities uitgesproken en gezamenlijk 
afspraken gemaakt. Wat en wie hebben we nodig 
om die ambities te realiseren. De projectgroepen 
ondertekenen als betrokken partners de deelthema’s 
van het Kapels Sportakkoord.

PROCES 
GEMEENTE 
KAPELLEHET 

NATIONAAL 
SPORTAKKOORD

De gemeente Kapelle heeft gehoor 
gegeven aan die oproep om te komen 
tot een lokaal Sportakkoord, een Kapels 
Sportakkoord. Samen met partners 
uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, 
kinderopvang zijn we aan de slag 
gegaan met de deelakkoorden uit het 
Nationaal Sportakkoord. En daarnaast 
zijn andere actuele en relevante thema’s 
uit het Zeeuws Sportakkoord in dit Kapels 
Sportakkoord opgenomen. 
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Impressie voorgevel nieuw sportcentrum 2022

Overzicht leeftijdsopbouw in tabel

De gemeente Kapelle is een Zeeuwse gemeente met 12.804 inwoners, 
heeft een oppervlakte van 49,63km² en bestaat uit de kernen Kapelle, 
Wemeldinge, Schore, Biezelinge en de buurtschappen Eversdijk en 
Abbekinderen.

GEMEENTE 
KAPELLE IN 
BEELD
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Leefomgeving met basisvoorzieningen voor 
iedereen (uit strategisch kompas, 2019).

Gewenste situatie inwoners (2030)
Kapelle is een echte woongemeente. In 2019 is het 
voorzieningenniveau hoog. Dat willen inwoners 
behouden voor 2030. De gemeente investeert daarom 
in een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene 
woonomgeving met maatschappelijke voorzieningen 
voor welzijn, sport en recreatie én goede infrastructuur.

Kapelle heeft sporters en bewegers veel te bieden. 
Georganiseerd en ongeorganiseerd. Het sport- en 
beweegaanbod is divers in de gemeente. Daarnaast 
biedt ook de openbare ruimte in Kapelle veel 
mogelijkheden tot duiken, verschillende watersporten, 
wandelen, hardlopen, fietsen, wielrennen, mountainbiken, 
bootcamp, vissen, etc. 

De Nederlandse Norm gezond Bewegen
De Nederlandse norm gezond bewegen betekent 150 
minuten per week matig intensieve inspanning, verspreid 
over diverse dagen. En minstens tweemaal per week 
spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen 
gecombineerd met balansoefeningen. Meer en vaker 
bewegen is beter en voorkom lang stilzitten.
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Totaal

Totaal Kapelle

Beweegnorm
53,0% van de inwoners van de gemeente Kapelle 
haalt de norm gezond bewegen.
(63% landelijk)

Sportdeelname
27,0% van de inwoners in Kapelle was in 2018 lid 
van een vereniging 
(25% landelijk).

43,0% van de inwoners doet vrijwilligerswerk 
(43% landelijk).

Gezondheid
47,0% van de volwassenen en ouderen hebben 
overgewicht 
(48,9% landelijk)

56,7% van ouderen (65+ jaar) heeft overgewicht 
(exclusief obesitas)

Eenzaamheid
39,8% van de volwassenen is eenzaam
53,9% van de 65+ers is eenzaam
Bron; cijfers Zeelandscan 2019)

Financiën
200 kinderen leven in armoede (0,2%)  
(6,58% landelijk)
700 van de volwassenen heeft moeite rond te 
komen
Bron:  CBS cijfers armoede monitor 2018

1556 (54%)

60 (57%)

1298 (45%)

45 (42%)

15 (1%)

1 (1%)

Spelen, bewegen en sporten   
106 kinderen maken gebruik van het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur (cijfers 2019). Hiermee bereiken we ongeveer 
de helft van de kinderen die in armoede leven. 
60 jongens en 45 meisjes, 1 onbekend

Top 3: 
zwemmen, voetbal, gymnastiek en muzieklessen

Intermediairs; 
CBS de Linge, GR de Bevelanden en Leergeld 
Wel maken kinderen in de gemeente Kapelle pas op 
latere leeftijd gebruik van het fonds.

WAARDE VAN 
SPORT EN BEWEGEN 
IN KAPELLE Hoe scoort Kapelle in vergelijking met 

het landelijk gemiddelde?

Percentage huidhoudens dat doet aan:*

Man Vrouw Onbekend

7,2% hardlopen 
(8,6% gemiddeld)

6,4% Wielrennen 
(4% gemiddeld)

39,5% Wandelen 
(37% gemiddeld)

19,1% Fitness 
(26% gemiddeld)

2,6% score op beweeg-
vriendelijke omgeving* 
(2,6% gemiddeld)

42,9% Fietsgebruik afstand <7,5 km 
(35,2% gemiddeld)

€195,- Gemeentelijke lasten 
recreatie, cultuur en sport p/jaar 
(gemiddeld € 260,-)

65,4% Percentage mensen 
dat de norm haalt** 
(63% gemiddeld)

26,9% aantal publieke 
sportaccommodaties*  
(21,1% gemiddeld) per 10.000 inwoners

70% tevreden over speel- en 
sportvoorzieningen** 
(84% gemiddeld)

26,8% Aangesloten bij 
sportvereniging** 
(25,3% gemiddeld)

664.460 Baten 
sport&bewegen 
(als 10% meer de norm haalt)

0,81 km gemiddelde afstand 
tot accommodatie 
(0.83 km gemiddeld)

53,6% percentage niet-sporters**  
(49,7% gemiddeld)

       negatief t.ov. landelijk gemiddelde        positief t.o.v. landelijk gemiddelde

* Bron: volksgezondheidenzorg.info | ** Bron: waarstaatjegemeente.nl

Let op! Bij het onderzoek dat aan deze berekening ten grondslag ligt, zijn een aantal aannames gedaan. Zie het artikel over de 

sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen op allesoversport.nl

SPELEN 
BEWEGEN 
SPORTEN
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Met het Kapels Sportakkoord richten we ons op alle inwoners. We willen drempels 
wegnemen, zodat iedereen kan sporten en bewegen in de gemeente. Zowel 
bij sportaanbieders als in de openbare ruimte. Samenwerking staat hierbij 
centraal. Samen met de partners die betrokken zijn bij de totstandkoming 
van het Kapels Sportakkoord bundelen we de krachten, waarbij de Sportraad 
Kapelle zorgdraagt voor de monitoring en borging.

Ambities;
Op de volgende pagina’s gaan we verder in op 
de gekozen ambities, de verschillende partners 
die betrokken zijn en de acties en afspraken 
die gemaakt zijn gericht op de thema’s; 
Inclusief Sporten en Bewegen, Duurzame 
Sportinfrastructuur, Toekomst Sportverenigingen 
i.c.m. Positieve Sportcultuur en Vaardig in Bewegen. 
De insteek bij de geformuleerde ambities is: Waar 
gaan we “morgen” mee aan de slag?

Aanpak;
Per thema zijn acties, afspraken en partners 
benoemd. Zij hebben tijdens de verschillende 
bijeenkomsten aangegeven zich graag in te zetten 
voor de betreffende onderdelen van het Kapels 
Sportak koord. Met deze partners zijn (vervolg) 
afspraken gemaakt en is/worden actieplannen 
uitgewerkt. Verder wordt voor de borging en de 
doorontwikkeling van het Kapels Sportakkoord een 
beroep gedaan op de Sportraad Kapelle, die in het 
gehele proces betrokken is geweest. De Sportraad 
Kapelle blijft zich inzetten voor de verschillende 
thema’s en ambities, die in dit Sportakkoord zijn 
geformuleerd.

Projectgroepen;
Communicatie, Inclusief Sporten, Duurzame Sport-
infrastructuur, Vaardig in Bewegen, Vitale Sport- 
Beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur. 

Communicatie;
Om alle inwoners van de gemeente Kapelle de 
mogelijkheid te bieden om een leven lang te 
kunnen sporten en bewegen, is het van belang 
dat we ook alle doelgroepen bereiken. Hiervoor 
is samenwerking binnen en zichtbaarheid van 
het aanbod noodzakelijk. Samenwerking tussen 
organisaties die sport en bewegen aanbieden 
en organisaties die direct in contact staan met de 
doelgroepen.

Ambitie; 
Bereiken van nieuwe doelgroepen en uitdragen van 
het sport- en beweegaanbod. Hiervoor wordt een 
communicatieplan opgesteld, gericht op volledig 
overzicht sport- en beweegaanbod Kapelle met 
aandacht voor alle verschillende doelgroepen/
stakeholders uit de gemeente Kapelle.

Acties;  
We gaan een overzichtskalender van promotionele 
sport- en beweegevenementen opstellen, die 
plaatsvinden binnen de gemeente Kapelle. Criteria 
voor promotionele activiteiten worden hiervoor 
uitgewerkt.

Er wordt een website ontwikkeld waarop een 
compleet overzicht te vinden is van alle sport- 
en beweeg gerelateerde activiteiten binnen de 
gemeente Kapelle.

Resultaat 1; 
In 2020 is een agenda met promotionele sport- en 
beweegevenementen operationeel en te vinden 
via; www.kapelleleeft.nl

Resultaat 2;
Per kwartaal wordt een (digitale) Nieuwsbrief 
Kapelle leeft uitgegeven, met aandacht voor 
nieuws, acties, activiteiten voortkomend uit het 
Kapels Sportakkoord.

Resultaat 3;
Ontsluiten van een actueel overzicht van het sport- 
en beweegaanbod en het aanbod aangepast 
sporten via de website www.kapelleleeft.nl, met 
daarin geïntegreerd het aangepast aanbod 
via (de  App) Uniek sporten en de kalender aan 
beweegactiviteiten, die in het kader van de 
Dagarrangementen worden aangeboden. In 
september 2020 is het brede aanbod voor het 
nieuwe sportseizoen 2020/2021 gereed.

Partners; 
Alle sport en beweegaanbieders die een aanbod 
verzorgen binnen de gemeente Kapelle en voor het 
aangepaste aanbod in de directe omgeving van 
Kapelle (zie overzicht gemeente en breder ZZP)

Taken/rollen:
1. Gemeente coördinator inventariseert de 
 mogelijkheden webpagina en/of portal 
2. Gemeentelijke coördinator inventariseert 
 aanbod gemeente breed
3. Sport- en Beweegaanbieders leveren content 
 en/of verwijzen door naar eigen website en/of 
 facebookpagina en zorgen ervoor dat deze 
 info actueel blijft.
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Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sport 
en bewegen en specifiek voor Kapelle zetten we in op groepen 
die nog te weinig of zelfs niet bewegen. Deze ambitie heeft de 
werkgroep vertaald naar de Kapelse situatie. Concreet gaan 
we dat realiseren met de volgende acties:

Ambitie;  
Nieuwe doelgroepen niet/slechte bewegers 
enthousiast krijgen om meer (buiten met behulp 
van straatmeubilair), te gaan bewegen. Er 
wordt gedacht aan laagdrempelige activiteiten, 
waarbij de combinatie gemaakt wordt tussen 
kinderen en ouderen, aan de hand van het model 
Atelierlessen met basisscholen en Zorgcentra.

Actie 1; 
Uitwerken van een plan van aanpak via het concept 
Atelier dat in het primair onderwijs wordt gebruikt. 
Ouderen uit de Zorgcentra worden betrokken in 
de realisatie van een nieuwe beweegroute, die 
rondom de twee Zorgcentra en de scholen worden 
gerealiseerd. De twee fysiotherapiepraktijken 
denken mee in de ontwikkeling van verantwoorde 

spierversterkende oefeningen voor zowel de 
kernen Kapelle als Wemeldinge.

Actie 2;
Opzetten van een tafeltennisactiviteit voor 
senioren. De coördinator sport verbindt de 
activiteiten-begeleider van het Zorgcentrum aan 
de Tafeltennisvereniging, die samen een kennis-
makingsprogramma opzetten, uitvoeren en 
borgen binnen de Tafeltennisvereniging Kapelle 
c.q. Zorgcentrum.

Actie 3;
De gemeente Kapelle kiest voor de aanpak 
Zeeland In Beweging, waarmee we de 
beweegparticipatie van inactieve volwassenen 
met een chronische beperking, zoals: hart- en 
vaatziekten, Diabetes en Astma/ COPD verhogen. 
Dit willen we bereiken in samenwerking met POH 
en eerstelijns- en tweedelijns zorg. Daarnaast 
streven we naar deelname aan een Zeeuws 
eindevent, de Diabetes Challenge.

Resultaat 1; 
Beweegroutes waarvan het gebruik wordt 
geborgd in het beweegaanbod van zowel 
Woonzorgcentra als de twee deelnemende 
basisscholen en mogelijk ook de omliggende 
fysiotherapiepraktijken.

Resultaat 2; 
Elk jaar worden er tenminste twee promotionele 
activiteiten door samenwerkende partijen 
georganiseerd om nieuwe en huidige leerlingen 
en bewoners te enthousiasmeren gebruik te 
maken van de beweegroute. En natuurlijk wordt 
dagelijks gebruik onder leerlingen en oudere 
bewoners gestimuleerd.

Resultaat 3;
In samenwerking met de POH/huisarts zijn 
meerdere initiatieven opgestart om te komen tot 
Zeeland in Beweging loopgroepen.

AMBITIE • ACTIE • RESULTAAT

01
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Ambitie; 
In samenspraak met sport- en beweegaanbieders 
is gekozen voor uitbreiding van het succesvolle 
programma-aanbod Dagarrangementen naar 
twee extra momenten per week, door nieuwe 
sport- en beweegaanbieders.

Actie; 
Werven en programmeren van twee extra sport- 
en beweegaanbieders voor het programma 
Dagarrangementen in de kernen Kapelle en 
Wemeldinge.

Resultaat;  
Tenminste twee extra activiteiten per kern, die door 
en in samenwerking met de sportaanbieders en 
de scholen zijn georganiseerd.

Partners; 
Basisscholen ‘t Honk, de Moolhoek, OBS 
Wemeldinge, de Hoeksteen, de Linge, Juliana 

van Stolberg en de gemeentelijke coördinator 
Sport en de sport- en beweegaanbieders, met 
ondersteuning van de student Sportkunde.

Taken/rollen:
1. Gemeente coördinator Sport inventariseert 
 mogelijkheden onder de sport- en 
 beweegaanbieders en de scholen.
2. Gemeentelijke coördinator Sport initieert 
 overleg tussen de stakeholders en stelt het 
 programma 2020-2021 op, waarin de 
 ambities zijn opgenomen. 
3. Onderwijsinstellingen brengen het 
 uitgebreide aanbod onder de aandacht van 
 hun leerkrachten, kinderen en hun ouders.
4.  Gemeentelijke coördinator zorgt ervoor 
 dat het aanbod Dagarrangementen via de 
 beschikbare (sociale) mediakanalen wordt 
 verspreid.

Partners; 
Basisscholen ‘t Honk, de Moolhoek, OBS 
Wemeldinge, de Hoeksteen, de Linge, Juliana van 
Stolberg en school en de Zorgcentra Cederhof 
en Woonzorgcentrum Beatrixhof, gemeentelijke 
coördinator sport en de beleidsmedewerker 
Leefomgeving, Student Sportkunde. Fysiopraktijk 
Van Loo & Veerhoek en Fysio Kapelle voor de 
verantwoorde uitvoering van de oefeningen.

Taken/rollen:
1. Gemeente coördinator Sport inventariseert 
 mogelijkheden gebruik openbare ruimte 
 samen met coördinator Leefomgeving.
2. Gemeentelijke coördinator Sport initieert 
 overleg tussen de stakeholders en stelt plan 
 van aanpak op. Deze opdracht wordt 
 uitgewerkt door een student Sportkunde van 
 de Hogeschool Zeeland.

3. Basisscholen nemen plan van aanpak op in 
 Atelier vorm en betrekken ouderen uit 
 Zorgcentra.
4. De Zorgcentra nemen binnen hun activiteiten 
 aanbod de beweegroute structureel op in 
 hun programma.
5.  Gemeentelijke coördinator Sport betrekt 
 fysiopraktijken bij de ontwikkeling van de 
 route voor de borging van een verantwoord 
 beweegprogramma, met als uitgangspunten 
 verbeteren van de fitheid en spierversterkende 
 oefeningen.

Dagarrangementen Kapelle biedt een aanbod van uitdagende en aantrekkelijke 
naschoolse activiteiten, waar kinderen en ouders op basis van behoeften en 
eigen keuze gebruik van kunnen maken. Talentontwikkeling en talentontdekking 
staan bij de activiteiten van Dagarrangementen centraal. Kinderen kunnen op 
een ontspannen manier hun talenten ontdekken. We bieden hiervoor een breed 
aanbod van activiteiten.

Dagarrangementen Kapelle organiseert activiteiten op verschillende locaties in de gemeente Kapelle, 
die aansluiten bij de lestijden van de kinderen. De workshops en cursussen kunnen tegen een kleine 
vergoeding bezocht worden. We hebben bekwame docenten in dienst, die de kinderen met zorg 
begeleiden en bijdragen aan een positieve sportcultuur.

DAG
ARRANGEMENTEN
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Daarnaast proberen we de openbare ruimte 
in Kapelle beweegvriendelijk in te richten, zodat 
sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is en 
inwoners en toeristen uitgedaagd worden meer 
te gaan bewegen.

Dit willen we bereiken door onder andere het 
verbinden van groene gebieden binnen en 
buiten de kernen. En het bieden van voldoende 
ruimte om het buitenspelen en bewegen te 
bevorderen. Bijvoorbeeld door het openbaar 
toegankelijk maken van beweegvriendelijke 
plekken zoals; wandel- fietsroutenetwerken en 
de watersportvoorzieningen en de te ontwikkelen 
beweegroutes.

Ambitie; 
Alle openbare speel & sportvoorzieningen die de 
gemeente Kapelle te bieden heeft zijn inzichtelijk.
En dit aanbod wordt op een goede manier 
ontsloten via de website www.kapelleleeft.nl. 

Actie 1; 
Inventarisatie van alle openbaar toegankelijke 
sport- en speelvoorzieningen.

Actie 2;
Onderzoek naar de realisatie van een ATB-
route (All Terrain Bike) die de kernen Kapelle 
en Wemeldinge verbindt en waarbij in het 
Wemeldingse bos een permanent parcours zal 
worden aangelegd. Het onderhoud is belegd bij 
het lokale wielercomité.
 
Resultaat 1;  
Het overzicht aan openbare sport- en speel-
voorzieningen is vindbaar voor zowel inwoner als 
toerist.

Resultaat 2;
Een advies waarin staat of de verbinding tussen 
de kernen Kapelle en Wemeldinge, met een 
ATB-route haalbaar is. In het Wemeldingse 
bos is een ATB-parcours aangelegd, waarvan 
inwoners en toeristen gebruik maken en waarop 
jaarlijks een of meerdere evenementen worden 
georganiseerd.

Partners; 
Afdeling communicatie/voorlichting, Coördinator 
openbare ruimte/speelvoorzieningen, Sport- 
en beweegaanbieders, VVV Routebureau, 
Wielercomité Wemeldinge, Staats Bosbeheer.

Taken/rollen:
1. Gemeente coördinator Sport inventariseert 
 de sport- en beweegmogelijkheden onder 
 de sport- en beweegaanbieders in Kapelle.
2. Gemeentelijke coördinator openbare ruimte 
 maakt de speelvoorzieningen in de openbare 
 ruimte inzichtelijk. 
3. Een externe partner wordt gevraagd (bijv. 
 Routebureau) een onderzoek uit te voeren
  naar mogelijkheden van een ATB-
 verbindingsroute tussen Kapelle en 
 Wemeldinge.
4. Het plaatselijke wieler comité verzorgt het 
 onderhoud van het parcours in het 
 Wemeldingse bos. 

DUURZAME SPORT
INFRASTRUCTUUR

Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben 
we een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig. Kapelle 
heeft een hoogwaardig voorzieningenaanbod met een tevredenheid van 
84%, dat in 2022 wordt uitgebreid met een geheel nieuw sportcomplex, 
inclusief zwembad in Kapelle.

AMBITIE • ACTIE • RESULTAAT
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Ambitie 1; 
De verenigingen hebben aangegeven om met 
elkaar te willen kijken naar hoe bepaalde sporten, 
in wellicht andere organisatievorm elkaar kunnen 
versterken om de verschillende sporten voor 
Kapelle te kunnen behouden. 

Ambitie 2; 
De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk 
en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt 
aandacht van iedereen en om ondersteuning 
van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en 
verzorgers. Dit om misstanden te voorkomen en 
de ondergrens te bewaken. Plezier in sport is ook 
in de gemeente Kapelle het fundament voor een 
leven lang sporten en bewegen.

Actie 1;
Inventariseren welke behoefte er bij verenigingen 
leeft met betrekking tot het vitaliseren van het sport- 
en beweegaanbod, waarbij gekeken wordt naar 
de organisatievormen en intensievere vormen 
van samenwerking tussen de verenigingen en 
overige aanbieders binnen de gemeente Kapelle.

Actie 2; 
De gemeente Kapelle sluit zich aan bij de 
Zeeuwse campagne Sport Gezond, bekijkt de 
mogelijkheden om deze thema’s in te passen 
in een bijeenkomst voor sport-, beweeg-, en 
cultuuraanbieders. Voor verenigingen die met 
een van de thema’s aan de slag willen, kunnen 
gebruiken van de Toolkit Sport; Veiligheid, 
Rookvrije Generatie en Voeding & Alcohol. 

Resultaat 1; 
Er is gemeente breed inzicht verkregen in de 
ondersteuningswensen en behoeften van de sport- 

en beweegaanbieders van Kapelle, waarmee een 
actieplan kan worden opgesteld en uitgevoerd. 
In dit proces speelt de Adviseur Lokale Sport een 
belangrijke adviserende en ondersteunende rol bij 
het aanvragen van de services.

Resultaat 2; 
Er is een gemeente brede bijeenkomst Sport 
Gezond georganiseerd, waarin alle sport-, 
beweeg- en cultuuraanbieders geïnformeerd 
zijn over de mogelijkheden van de Campagne 
Sport Gezond. Vervolgens kan een keuze worden 
gemaakt voor de ondersteuning die zij nodig 
hebben binnen de thema’s; Rookvrije generatie, 
Voeding & Alcohol en Sociale Veiligheid. De 
adviseur lokale sport kan direct de gewenste 
ondersteuning aanvragen vanuit de Sportlijn. 

Partners; 
Gemeentelijke coördinator Sport, de Sportraad 
Kapelle, de Adviseur Lokale Sport, Het 
CZW-bureau en Anti Discriminatiebureau, 
SportZeeland, NOC*NSF, Team Fit, de sport-, 
beweeg- en cultuuraanbieders.

Taken/rollen:
1. Gemeente coördinator Sport inventariseert 
 de  ondersteuningsbehoefte van de sport- 
 en beweegaanbieders en stelt samen met de 
 adviseur Lokale Sport een regionaal plan van 
 aanpak op.
2. De coördinator sport bekijkt samen met de 
 Sportraad Kapelle de mogelijkheden de
 Campagne Sport in te passen in hun 
 programma 2020.
 3. De coördinator sport informeert andere s
 takeholders over de campagne gerichte 
 activiteiten.

AMBITIE • ACTIE • RESULTAAT

VITALE SPORT- EN 
BEWEEGAANBIEDERS & 
POSITIEVE SPORTCULTUUR

De rode draad van de sportaanbieders gedurende het proces om te komen 
tot het Kapels Sportakkoord was Samenwerking. Sportaanbieders hebben 
de behoefte om op meerdere vlakken samen te gaan werken. Ze ervaren 
allemaal “problemen” met het veranderd sportgedrag en sportlandschap. 
Er is minder betrokkenheid bij hun verenigingen, waardoor met minder 
vrijwilligers de verenigingen draaiend moeten worden gehouden. 
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In 2017 voldeden 55% van de kinderen aan de beweegrichtlijnen, dit betekent 
dat 45 % van de kinderen niet voldoet aan de beweegrichtlijnen. Spelen 
en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven 
van de kinderen. Ze spelen veel minder buiten door o.a. de digitalisering, 
minder veilige en toegankelijke speelplekken, en het gebrek aan uitdagende 
buitenruimten. Hier willen we in de gemeente Kapelle iets aan doen.

Ambitie 1; 
De ambitie is om meer kinderen aan de 
beweegrichtlijnen te laten voldoen en om 
de neerwaartse spiraal van de motorische 
vaardigheid van kinderen de komende jaren 
naar boven toe om te buigen. Want ieder kind 
heeft recht op een goede motorische ontwikkeling 
in een veelzijdige beweegcontext.

Ambitie 2; 
Ieder kind beweegt dagelijks minimaal één uur, 
voor-, tijdens of na school en krijgt via het onderwijs 
tenminste twee klokuren bewegingsonderwijs 
van bij voorkeur een vakspecialist.

Ambitie 3; 
Zeeuws sporttalent kan zich optimaal ontwikkelen 
via doorlopende leerlijnen vanuit het CTO Zuid 
en Team NL.

Actie 1;
In de gemeente Kapelle verzorgen we voorlichting 
aan het platform primair onderwijs Kapelle (LEA) 
over de Zeeuws Brede Screening en stimuleren 
deelname aan de Zeeuwse Brede (Motorische) 
screening van alle basisscholen, zodat we het 
beweeggedrag en motoriek van alle kinderen 
tussen de 4-12 jaar in beeld hebben. 

Actie 2; 
We organiseren en coördineren in Kapelle een 
vervolgaanbod op basis van vraag/behoefte, 
door o.a. inzet op netwerk MRT en kinderfysio-
ondersteuning voor kinderen met een motorisch 
probleem. En daarnaast ondersteunt de 
gemeente Kapelle een passend beweegaanbod 
voor kinderen met een beweegachterstand.

Actie 3;
De gemeente Kapelle sluit zich aan als partner van 
het Zeeuws talent ondersteuningsprogramma 
TalentBoost. 

Resultaat 1; 
Alle scholen hebben deelgenomen aan de 
Zeeuws Brede (Motorische) Screening, waarmee 
we het beweeggedrag en beweegbehoefte 
volledig in beeld hebben, zodat we een passend 
aanbod kunnen organiseren.

Resultaat 2; 
Sportaanbieders en buurtsportcoaches 
gebruiken beweegprogramma’s gericht op de 
brede motorische ontwikkeling van kinderen van 
4 - 12 jaar, waardoor een bijdrage geleverd wordt 
aan het vergroten van de beweegvaardigheid 
en het beweegplezier van kinderen.

Resultaat 3;
Sporters met een talentstatus kunnen gebruik 
maken van de diensten van het programma 
TalentBoost.

Partners; 
Gemeentelijke coördinator Sport, de Sportraad 
Kapelle, het primair onderwijs Kapelle, 
SportZeeland, MQ, de VSG met het Beweeg ABC, 
de GGD, Kinderfysiotherapeuten en de sport-, 
beweeg- en cultuuraanbieders.

Taken/rollen:
1. De gemeentelijke coördinator Sport 
 ondersteunt  de Kapels Brede Screening.
2. De gemeentelijke coördinator Sport 
 ondersteunt het vervolgaanbod op basis van 
 de uitkomsten van de Zeeuws Brede Screening 
 en betrekt de eerdergenoemde stakeholders 
 bij deze aanpak.
3.  De gemeentelijke coördinator Sport en de 
 Sportraad Kapelle dragen actief uit dat de 
 gemeente Kapelle is aangesloten bij 
 TalentBoost en informeren toekomstige 
 talentvolle sporters over de onder-
 steuningsmogelijkheden.

AMBITIE • ACTIE • RESULTAAT
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Ambitie; 
De gemeente Kapelle zal haar focus leggen op het 
benutten van Zeeuwse Topsportevenementen en 
Sporttalenten, met bijvoorbeeld side-events, die 
inwoners inspireren om aan sport- en bewegen deel 
te nemen of ervan te genieten.

Resultaat; 
Door middel van het partnerschap van TalentBoost 
kunnen Kapelse talenten worden ondersteund in hun 
ontwikkeling tot topsporter en worden ze ingezet als 
Sportambassadeur om inwoners te inspireren.

Partners; 
Gemeentelijke coördinator Sport, de Sportraad 
Kapelle, TalentBoost/SportZeeland en de Kapelse 

talenten die in het ondersteuningsnetwerk van 
TalentBoost zijn opgenomen.

Taken/rollen:
1. De gemeentelijke coördinator Sport kijkt samen 
 met sport- en beweegaanbieders en/of het 
 onderwijs, waar side-events kunnen worden benut 
 via Zeeuwse topsportevenementen, zodat inwoners 
 van Kapelle gestimuleerd worden in beweging te 
 komen.
2.  De gemeentelijke coördinator Sport en de 
 Sportraad Kapelle, dragen actief uit dat de 
 gemeente Kapelle is aangesloten bij TalentBoost 
 en informeren toekomstige talentvolle sporters 
 over de ondersteuningsmogelijkheden.

Het meeleven met onze sporters die prestaties leveren op (inter)nationale 
evenementen, maakt ons trots als Kapellenaren. Als gemeente Kapelle zijn 
we niet in staat om grote topsportevenementen aan ons te binden, terwijl die 
evenementen wel een sterke inspirerende en verbindende werking hebben. 
Toch willen we zoveel mogelijk Zeeuwse evenementen benutten om onze 
inwoners in beweging te krijgen

SPORT
EVENEMENTEN 
INSPIREREN

AMBITIE • ACTIE • RESULTAAT
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DE 
FINANCIEN
Uitvoeringsbudget Sportakkoord 
De gemeente Kapelle kan met het Sportakkoord in 2020 en 2021 uitvoeringsbudget 
van het Ministerie VWS ontvangen. Met dit budget kan uitvoering worden 
gegeven aan de geformuleerde ambities. Het gaat om een jaarlijks budget van 
€ 10.000,- bovenop het reguliere Sportbudget. 

Sportraad Kapelle:
Yolanda van Hecke, Robbert van Straalen, 
Josephine Koch, Patrick Verduijn, Marius 
Leendertse en Edwin van Oosten

Primair onderwijs Kapelle:
OBS de Moolhoek, CBS de Linge, CBS ’t Honk, 
OBS Wemeldinge, de Hoeksteen en Juliana van 
Stolberg

Sport- en Beweegaanbieders 
gemeente Kapelle: 
vv Kapelle, Tafeltennisvereniging Kapelle, 
GV Olympia, Trim en Toerclub Kapelle, WSV 
‘d Oosterschelde, Scouting Kapelle, Twirl 
& Dancefactory, Tennisvereniging Kapelle, 
Korfbalvereniging Kapelle, Basketbalvereniging 
Smokkelhoek, Jeu de boules de Vroone

Zorgcentra:
Cederhof en Beatrixhof

Fysiopraktijken:
Veerhoek & van Loo en Fysio Kapelle

Bedrijven, ZZP’ ers en overige: 
Fit in de Baene, Stal Schouten, Hoby Trading, 
Innovate Personal Training, Kibeo, Anna Sterk, 
Ellie de Jonge

Sportformateur: Patrick Vader – Sport Zeeland

Beleidsmedewerkers gemeente Kapelle

Stagiaire gemeente Kapelle: Erwin Franse

BETROKKEN 
PARTIJEN BIJ HET 
OPSTELLEN VAN HET 
SPORTAKKOORD
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