Activiteitenlijst Sportakkoord op 19-10-2020
Programmalijn 1: Vitale verenigingen
1. Inzetten services via adviseur lokale sport voor de volgende onderwerpen:
a. aantrekken 12+ doelgroep
b. behouden 12+ doelgroep
c. inzetten complex in daluren
Contact gelegd uiterlijk november 2020
2. Contacten leggen basis- en middelbaar onderwijs en verenigingen:
a. vergadering plannen met de onderwijsinstellingen (met name de ALO
docenten)
Voorstel datum gaat naar de betrokkenen in november 2020
3. Aangepaste sport bij The Herons:
a. The Herons wordt in contact gebracht met contactpersoon aangepast sporten
om deze te ondersteunen bij het eventueel opzetten van een aangepaste
sporttak.

Programmalijn 2: Duurzame accommodaties en beweegvriendelijke omgeving
1. Samenwerking met inwoners omtrent de komst van een eventuele pumptrack;
a. sportmakelaar onderhoudt contact. Stuurgroep bepaalt over de mate van
betrokkenheid hierin.
2. Onderzoek naar de mogelijkheden van een zandbaan bij TV HHW:
a. uit de bijeenkomst bleek de vraag hiernaar vanuit veel verschillende partijen

Programmalijn 3: Inclusief bewegen
1. Sport en bewegen realiseren bij woonvoorzieningen senioren:
a. plan van aanpak wordt door MET en KSV uitgewerkt, een voorstel zal voor het
einde van 2020 gepresenteerd worden aan de stuurgroep
2. Bundelen van gegevens en promoten vanaf het sportloket:
a. alle informatie over proefabonnementen van verenigingen met online
inschrijving
b. alle informatie over sporten voor ouderen of mensen met een lichte beperking
c. promotie maken voor deze pagina
d. half november 2020 volledig in de lucht

3. SportZ gaat in samenwerking met Heerhugowaard Sport N.V. een programma
uitwerken voor aangepast sporten in Heerhugowaard:
a. een kick-off evenement welke in het voorjaar van 2021 zal plaatsvinden,
welke de kick-off is van een intensievere samenwerking met SportZ
b. een activiteitenweek in de zomervakantie
c. het programma voor de kick-off kan worden ingezien door de stuurgroep eind
2020
d. het programma voor de activiteitenweek kan worden ingezien door de
stuurgroep voor aanvang van het kick-off evenement zodat dit promotie kan
krijgen tijdens het kick-off evenement
4. Zomerkamp sportverenigingen, MET en Heerhugowaard Sport N.V.:
a. er wordt een zomerkamp georganiseerd door de sportverenigingen voor
doelgroep 6 tot en met 18 jaar
b. in samenwerking met MET zullen ook de oudere tieners bereikt worden
c. verenigingen worden benaderd door kartrekker KSV in samenwerking met
Heerhugowaard Sport N.V. om een dag van deze week activiteiten te
organiseren voor de verschillende doelgroepen
d. zowel sport als cultuur en andere vrijetijdsbesteding wordt hierbij betrokken
zodat het een dagvullend programma is
e. concept programma kan worden ingezien door de stuurgroep in mei 2021

Programmalijn 4: positieve, veilige en vaardige sport
1. Inzetten services via adviseur lokale sport voor de volgende onderwerpen:
a. pedagogische ondersteuning trainers
b. omgaan met ouders langs de lijn
c. EHBO voor trainers e.d.
2. Overleg invulling bewegingsonderwijs PO en VO scholensportmakelaar initieert
overleg in voorjaar 2021

