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Startschot sport- en beweegakkoord Rhenen  
 
Meer mensen een leven lang laten genieten van sport en bewegen in Rhenen!  
 
Dát is het hoofddoel van het sport- en beweegakkoord in Rhenen. Op een manier die past in 
iemands leven. Bij een club, met een groepje vrienden of op eigen houtje. Op vaste tijden, 
wanneer het uitkomt of alleen als de zon schijnt.  
 
De ondertekenaars van dit akkoord willen sport en bewegen voor iedereen in de gemeente 
aantrekkelijk en toegankelijk maken. Echt iedereen, nu en in de toekomst. Sportaanbieders, 
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de gemeente samen samen in op 
veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving. Daarom zijn met een groot aantal 
partijen en betrokken inwoners ambities geformuleerd: deze afspraken vormen het 

Rhenense Sport- en 
beweegakkoord.  
 
De ambities zijn uitgewerkt 
in concrete ideeën en 
acties waar 
sportaanbieders, 
gemeenten en 
professionals en 
vrijwilligers uit sport, 
onderwijs, zorg, 
gezondheid en welzijn het 
liefst nog vandaag mee 
aan de slag gaan.  

 
De middelen die met dit sport- en 
beweegakkoord meekomen in 2020 en 
2021 zijn bedoeld als stimulans om 
initiatieven op gang te brengen die meer 
inwoners aan het sporten en bewegen 
brengen en een impuls voor structurele 
en constructieve samenwerking tussen 
partijen.  
 
De handtekeningen onder dit akkoord zijn 
de eerste stap om de beloftes waar te 
maken. Wie zijn handtekening heeft 
gezet, zegt hiermee actief en naar vermogen bij te dragen aan het verwezenlijken van de 
ambities. De één doet dat met de uitvoering van een activiteit, de ander door mee te denken 
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in het proces. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar 
stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen is welkom. En laten we vooral bij alles 
voorop stellen: hoe maken we het samen mogelijk? Creatief denken vanuit kansen en 
mogelijkheden en samenwerken met (nieuwe!) partners is misschien wel de belangrijkste 
sleutel voor succes.  
 
 

Er is grote 
betrokkenheid bij 
sport en bewegen 
in Rhenen, 
Achterberg en Elst. 
Dat bleek tijdens 
de goed bezochte 
bijeenkomsten 
waar tientallen 
mensen - vanuit 
persoonlijke of 
professionele 
betrokkenheid - 

bereid waren om een gezamenlijke koers uit te zetten. Dit akkoord is de uitkomst van alle 
inbreng voor, tijdens en na deze sessies in september en oktober 2019. 
 
Als de opkomst, de positieve energie en de constructieve sfeer tijdens de bijeenkomsten 
voor het sport- en beweegakkoord  in september en oktober 2019 tekenend zijn voor het 
vervolg, dan kan het niet anders of Rhenen staat aan de vooravond van mooie sportieve 
ontwikkelingen, sterke en slagvaardige samenwerking en nieuwe initiatieven!  
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Groene gemeente met volop sportmogelijkheden  
 
De Utrechtse gemeente Rhenen is een groene gemeente op de Utrechtse Heuvelrug met 
iets meer dan 20.000 inwoners. De gemeente omvat naast de stad Rhenen (11.500 inwoners) 
de dorpen Elst (4.500 inwoners)  en 
Achterberg (4.000 inwoners). 
 
Het aantal mensen dat wekelijks sport 
in Rhenen is 49% (t.o.v. 51% landelijk). 
Een kwart van de inwoners is lid van 
een sportvereniging, wat overeenkomt 
met het landelijk gemiddelde. Landelijk 
voldoet 52% van de Nederlanders aan 
de beweegrichtlijn, Rhenen scoort lager 
met 44%.  
 
Het aantal kinderen dat lid is van een 
sportvereniging in de gemeente Rhenen 
is 72 procent (landelijk 79%). 
Daartegenover staat dat het aantal 
kinderen dat regelmatig buiten speelt 
(34%) beduidend hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (14%). Het aantal kinderen dat 
nooit buiten speelt in Rhenen ligt iets boven de 4 procent, terwijl dit landelijk op 15% ligt. 
(Jantje Beton, 2018).  

 
Sport- en beweegaanbod 
Rhenen heeft een rijk 
verenigingsleven en een 
divers aanbod van 
sportaanbieders. Zo’n 
tachtig sportaanbieders 
brengen de inwoners van 
Rhenen in beweging. 
Sportaanbieders in 
Rhenen zijn proactief en 
proberen een bredere 
maatschappelijke rol aan 
te nemen. De afgelopen 
jaren is de samenwerking 
tussen sportverenigingen 
versterkt. Er zijn 
meerdere werkgroepen 

bestaande uit sportverenigingen die er samen de schouders onder willen zetten. Zodoende 
worden gezamenlijke vraagstukken opgepakt.  
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Naast de reguliere trainingen en competitie bieden sportaanbieders clinics aan op scholen 
en zijn er diverse sportevenementen: 

● De Schoolsportolympiade, waarbij 24 sportaanbieders clinics aanbieden aan 670 
kinderen van 7 basisscholen 

● Avondvierdaagse met ondersteuning van Arena Atletiek  
● Cuneradag waarbij sportaanbieders hun aanbod presenteren  
● Activiteitendag in Elst waarbij sportaanbieders hun aanbod opstellen voor het dorp 
● De Berg-tot-bergrace, een populaire en sfeervolle hardloopwedstrijd van de 

Wageningse berg naar de Grebbeberg in Rhenen, waar jaarlijks duizenden 
hardlopers uit de regio aan meedoen.  

 
Recreëren in de natuur  
Buiten sporten en bewegen kun je volop in de 
schitterende natuur. Als een oase van rust ligt 
Rhenen net buiten de Randstad tussen de 
Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse vallei. 
Wandelaars, fietsers en mountainbikers halen 
hun hart op in de Rhenense bossen met 
hoogteverschillen van ruim vijftig meter en 
spectaculaire uitzichten over de Nederrijn, in de  
stadsbossen en Kwintelooijen. De goed 
onderhouden mountainbikeroutes op het natuur- 
en recreatiepark Kwintelooijen trekken liefhebbers 
uit het hele land.  
 
De natuurgebieden Palmerswaard en de Blauwe 
Kamer zijn populaire wandelgebieden en met de 
kano of de fiets ontdekken mensen de Grift die 
door de binnenvelden van Rhenen stroomt. Ook 
Plantage Willem III, een glooiend landschap langs 

de flank van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, is een populair wandelgebied waar je 
grote grazers, damherten en allerlei andere dieren tegenkomt.  

Trends en ontwikkelingen 
Rhenen herkent de landelijke trends van vergrijzing, 
individualisering, digitalisering en flexibilisering. Mensen 
willen zich minder vaak of minder lang binden aan één 
sport of vereniging. Dat vraagt om een flexibel antwoord 
van verenigingen. Ook wordt er veel meer gesport in de 
openbare ruimte waardoor meer vraag is naar het 
sportief inrichten van de buitenruimte. Individualisering 
zorgt ervoor dat mensen willen sporten op momenten 
dat het hen uitkomt. Inspelen op die behoefte vraagt om 
een een gevarieerd en flexibel sport- en 
beweegaanbod.  
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Ook vrijwilligers binden zich 
minder aan één club, maar doen 
liever verschillende kortlopende 
werkzaamheden. 
Sportverenigingen concurreren 
bovendien met de toenemende 
vraag naar vrijwilligers op andere 
terreinen zoals mantelzorg en 
buurtparticipatie.  
 
Deze uitdagingen worden in 
Rhenen gezien, maar de 
antwoorden zijn niet pasklaar. De 

bereidheid om mee te bewegen is er zeker wel. Verenigingen slaan handen steeds meer 
ineen. Bijvoorbeeld als het gaat om plannen voor een gezamenlijk clubhuis van de tennis- 
korfbal- en atletiek vereniging en de herinrichting van het Sportpark Candia. Tegelijkertijd 
hebben de verenigingen de gemeente ook hard nodig bij het realiseren van deze plannen.  
 
De herinrichting van de toegang van het sportpark Candia is al jaren een doorn in het oog 
van verenigingen en vraagt om een oplossing. De financiering van een dergelijke toegang 
valt buiten het bestek van dit akkoord, maar is wel een knelpunt waar in gesprek en met 
gezamenlijke inspanning van vereniging en gemeente een structurele oplossing voor 
gevonden moet worden.  
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Ambities  
 
Met het Sport- en beweegakkoord Rhenen willen de ondertekenaars van dit akkoord zorgen 
dat alle mensen in de stad en in Achterberg en Elst kunnen kiezen uit een gevarieerd sport- 
en beweegaanbod dat aansluit bij hun behoeften.  

 
Waar het om gaat is dat we 
sporten en bewegen 
mogelijk en aantrekkelijk 
maken. Voor iedereen, een 
leven lang. Nu en in de 
toekomst. Ieder op zijn 
eigen niveau en met zijn 
eigen motief: of dat nu 
presteren is of genieten, 
ontspannen, ontmoeting, 
gezelligheid, uitdaging of 
gezondheid.  
 
 
 

In het Rhenense sport- en beweegakkoord zijn ambities geformuleerd op 4 thema’s:  
 

1. Sport en bewegen voor iedereen 
2. Kinderen in beweging  
3. Vitale sportaanbieders  
4. Toekomstbestendige sportvoorzieningen 

 
 
Partners  
Om de ambities waar te maken zijn concrete acties en ideeën bedacht met een groot aantal 
partijen en inwoners. Voor de uitvoering is blijvende samenwerking cruciaal. We zoeken de 
dwarsverbanden waar dit logisch nuttig is, de ene keer tussen sportaanbieders onderling en 
de andere keer met partijen in zorg, welzijn of onderwijs. Ook het bedrijfsleven is 
uitdrukkelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het sport- en beweegakkoord en mee te 
werken en te helpen de ambities en acties uit dit akkoord te verwezenlijken.  
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1. Sport en Bewegen voor Iedereen 
  
 

 
Een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen voor alle inwoners van Rhenen, 
met een passend sport- en beweegaanbod.  
 

 
 

 
 
 
Ambities in Rhenen, Elst en Achterberg 

● Een sport- en beweeg aanbod dat aansluit bij de behoefte, wensen en mogelijkheden 
van de inwoners.  

● Extra aandacht voor sportdeelname van kwetsbare groepen. Daarbij is het sociale 
contact - ontmoeting en plezier - net zo belangrijk als de gezondheidswinst.  

 

 
Goed Voorbeeld: Diabetes Challenge  
 
De Diabetes Challenge is een groot succes in Elst. De Challenge - tien weken wandelen voor 
gezondheid, plezier en sociaal contacten -  is niet alleen voor mensen met diabetes, iedereen is 
welkom om mee te lopen. Sportservice Rhenen en Gezondheidscentrum Elst hebben deze 
wandeluitdaging opgezet.  
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Vooraf is er een informatieavond geweest over het belang van bewegen voor de gezondheid.De 
buurtsportcoaches, een fysiotherapeut en praktijkondersteuners wandelen mee. De deelnemers 
zijn na afloop zo enthousiast dat ze een  eigen wandelgroep beginnen of zich aansluiten bij een 
vereniging. Ook de samenwerking tussen sportservice en gezondheidscentrum Elst loopt goed, 
waardoor patiënten door professionals worden doorgestuurd naar het programma en goed begeleid 
worden.  
 

 
 
Zo gaan we dat bereiken!  

● Organiseren van passend extra aanbod van activiteiten voor kwetsbare groepen. 
● Sportaanbieders kunnen gebruik maken van van het nieuwe portaal: 

samen.rhenen.nl om bekendheid te geven sport- en beweegaanbod voor alle 
inwoners.  

● Intensivering van de samenwerking tussen Sportservice Rhenen en 
zorgprofessionals, door o.a. uitbreiding van beweegprogramma’s met 
gezondheidstesten. 

● Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden voor kinderen om gebruik te maken 
van het Jeugdsportfonds. 
 

Concrete acties  
 

Wekelijks fietsen vanuit Achterberg met chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten  

Aangepast beweeguur in Rhenen en Elst voor mensen met een hart- en vaatziekte, copd, 
diabetes, overgewicht e.d 

Beweegbuddies 

15 Jongeren met een beperking leren talent ontdekken via sport  p.a.  

Communicatiemiddelen tbv meer bekendheid geven aan mogelijkheden Jeugdsportfonds  

Uitbreiding beweegprogramma’s sportservice en zorg professionals  
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2. Kinderen in beweging  
 
 

 
Jong geleerd is oud gedaan! We laten kinderen méér en gevarieerder bewegen.  
 

 
 
Ambities in Rhenen, Elst en Achterberg 

● Meer kinderen gaan voldoende en gevarieerd bewegen, zodat zij zich motorisch 
beter ontwikkelen en in aanraking komen met meer sporten. Hierdoor kunnen 
kinderen makkelijker een sport kiezen die bij ze past.  

● We willen voorkomen dat kinderen afhaken bij de vereniging en dan helemaal 
stoppen met sport. We stimuleren dat ze ook andere sporten gaan beoefenen.  

● Spelen is de meest laagdrempelige vorm om te leren bewegen. Daarom willen we 
meer aantrekkelijke - ook openbare - speelplekken voor kinderen.  

 
 

Goed voorbeeld: Onderzoek beweeggedrag scholen  
 
Onderzoek Beweeggedrag en motorische vaardigheden 
Sportservice Rhenen heeft op 9 basisscholen in 
Rhenen de MQ test en enquête.  
 
Beweeggedrag afgenomen bij de groepen 3 t/m 8. De 
motorische vaardigheden en het beweeggedrag van 
kinderen op school, in de buurt en op de vereniging is in 
kaart gebracht. De komende jaren zal er een 
kwaliteitsimpuls worden gegeven om dit te verbeteren. 

. 
 
Zo gaan we dat bereiken!  

 
● Bewegen, spelen en sporten moet voor ieder kind mogelijk zijn. We willen dat 

kinderen genoeg bewegen op school en dat er in de buurt genoeg 
beweegmogelijkheden zijn binnen en buiten.  

● Wie het lidmaatschap niet kan betalen, kan gebruik maken van het Jeugdsportfonds. 
De buurtsportcoach helpt om een aanvraag te doen. Enkele tientallen ouders maken 
hier jaarlijks gebruik van. De bekendheid van de regeling willen we verder vergroten.  

● Sportaanbieders, scholen, ouders, professionals uit de zorg en Sportservice Rhenen 
gaan meer samenwerken om kinderen te stimuleren te gaan en blijven sporten en 
bewegen.  
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Concrete acties  
 

Sportbieb voor alle kinderen in de buurt Schoneveld (schoolterrein) in Achterberg.  

Activiteiten speeltuin voor peuters elke zaterdag (2-4 jaar) 

Zit met pit: voorkomen lichamelijke klachten door verkeerd achter computer zitten, Wel combinatie maken met 
bewegen op school en/of bewegend leren. .  

Verkennen hoe groene schoolpleinen die aangelegd worden ook beweegvriendelijk kunnen worden  

Sportaanbieders bewust maken dat het goed is voor kinderen om meer sporten te proberen.  
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3. Vitale sportaanbieders  
 
 

 
Om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen is het cruciaal dat 
sportaanbieders hun financiële en organisatorische basis op orde hebben.  
 

 
 
De bedoeling is dat verenigingen en andere aanbieders hun waardevolle taak kunnen blijven 
vervullen om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarvoor is 
een eerste vereiste dat aanbieders hun financiële en organisatorische basis op orde hebben. 
Vandaaruit kunnen ze zich richten op aanbod passend bij de hedendaagse sporter.  
 
Voelen trainers, bestuur en (technisch) kader zich bekwaam om sporters te motiveren, dan 
zijn zij een belangrijk spil in het behoud van leden. Zij maken het verschil door ieder op zijn 
niveau uit te dagen en een goede sfeer creëren. Vrijwilligers die al kostbare vrije tijd voor 
een vereniging  inzetten, willen we niet verplichten tot allerlei nascholingen. Tegelijkertijd kan 
juist wat extra bagage of handvatten in het omgaan met jongeren die ‘anders’ zijn (door 
bijvoorbeeld ADHD of een vorm van autisme) trainers de tools geven die ze nodig hebben. 
Ze houden daarmee zelf het plezier in hun vrijwilligerswerk en de kwaliteit van de 
begeleiding verbetert.  
 
Ambities in Rhenen Elst en Achterberg 

● Sportaanbieders zijn toekomstbestendig met een organisatiestructuur die past bij de 
huidige tijdgeest. 

● Sportaanbieders zoeken aansluiting bij de nieuwe generatie vrijwilligers die wel 
kleinere taken of eenmalige klussen willen doen maar zich niet te veel willen 
vastleggen en binden.  

● Er is een gezond sportklimaat, mensen voelen zich prettig en veilig en trainers die 
dat willen krijgen de gelegenheid zich verder te ontwikkelen.  

 
 

Goed voorbeeld: Beachvolleybaltoernooi  
 
Volleybalvereniging Musketiers organiseert elk jaar een beachvolleybaltoernooi in Elst. Er 
doen maar liefst 20 teams mee en het is altijd een gezellige dag. Dit is een mooie manier 
om de (beach)volleybalsport in de gemeente Rhenen te promoten. Met hulp van 
sponsoren en inzet van vrijwilligers levert dit de vereniging ook een mooi zakcentje op. 
''Zo kunnen we de contributiegelden voor de leden laag houden'', aldus voorzitter en 
organisator beachvolleybaltoernooi Elst Gert van Burken. 
 

.  
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Zo gaan we dat bereiken!  

● Sportverenigingen bundelen de krachten om sport en bewegen aantrekkelijk te 
maken en te houden. Verenigingen willen veel meer samenwerken, misschien zelfs 
wel onder één dak.  

● Sport- en beweegaanbieders inspireren elkaar, kijken samen naar de toekomst, 
delen hun kennis en leren van elkaar  

● Sportaanbieders zorgen voor een aantrekkelijk, flexibel en bij verschillende 
doelgroepen passend sportaanbod.  

 
Concrete acties  
 

Bijeenkomsten, gericht op toekomstbestendige sportaanbieders. Gezamenlijke visieontwikkeling, 
samenwerking en krachtenbundeling, kennis delen en elkaar inspireren  

Trajectondersteuning voor sportaanbieder(s) gericht op passende organisatiestructuur, nieuwe 
lidmaatschapsvormen e.d.  

Scholingsaanbod (bij voldoende behoefte) in omgang met (vroegtijdig signaleren van)  probleemgedrag bij 
jongeren in sporttrainingen en mogelijkheden hiermee om te gaan.  

Faciliteiten voor nieuw aanbod creëren dat aansluit bij behoefte jongeren, zoals padel (zie ambitie 
toekomstbestendige sportinfrastructuur) 

Uitbreiding sport- en beweegaanbod voor kwetsbare groepen. (zie ambitie sport en bewegen voor 
iedereen)  

Verkennen ondersteuningsmogelijkheden vanuit gemeente voor verenigingen in omgang met leden die 
extra aandacht nodig hebben. 
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4. Toekomstbestendige sportvoorzieningen  
 
 

 
We maken de openbare ruimte sportiever en de sportieve ruimte meer openbaar. En 
zorgen voor kwalitatief goede voorzieningen!  
 

 
 
Ambities in Rhenen, Elst en Achterberg 

● Duurzame sportaccommodaties die uitnodigen tot sporten en een infrastructuur die 
uitnodigt tot bewegen.  

● Accommodaties wordt efficiënt gebruikt en zijn kwalitatief van voldoende niveau om 
de sport te kunnen beoefenen. 

● Sportaccommodaties zijn zichtbaar, vindbaar, veilig en aantrekkelijk. Sportfaciliteiten 
verder van huis zijn veilig te bereiken. 

● Meer bekendheid geven aan de bestaande sport- en beweegmogelijkheden in de 
buitenruimte 

 
 

Goede voorbeelden  
 
Open club Rhenen 
Sportverenigingen van Sportpark Candia werken samen om het sportpark een open club 
karakter te geven. Er wordt kritisch gekeken naar de inrichting van het park, de 
gebruiksvriendelijkheid, de aantrekkelijkheid en veiligheid van het park. 
 
 
Rookvrij sportpark Elst 
In 2019 heeft V.V. Oranje-Wit Elst Utr het initiatief 
genomen om rookvrij te sporten. Sporten is gezond, 
terwijl (mee)roken schadelijk is. Roken en sporten 
past niet bij elkaar. Oranje-Wit hoopt met een 
rookvrije sportomgeving het goede voorbeeld af te 
geven aan hun jeugdige leden. 
 
 

. 
 
Zo gaan we dat bereiken!  

● Gemeente en verenigingen gaan met elkaar in gesprek en vinden een oplossing voor 
ervaren knelpunten zoals de toegang tot het sportpark Candia, het groenonderhoud 
en binnensportaccommodatie ‘t Gastland. De komende jaren wordt er gesproken 
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over de toekomst van ‘t Gastland. De gebruikers worden hierbij betrokken om te 
streven naar maximaal maatschappelijk rendement tegen aanvaardbare kosten.  

● De openbare ruimte sportiever maken. Rhenen biedt met het landschap van de 
Utrechtse heuvelrug hier veel gelegenheden voor. Er zijn al mooie hardlooproutes, 
wandel-, fiets- en mountainbike paden. Er zijn mogelijkheden dit verder uit te breiden, 
bijvoorbeeld langs de Rijnkade.  

● Zowel de natuur als de openbare ruimte in de woonwijken lenen zich uitstekend om 
te sporten en spelen. We willen meer sport- en beweeg faciliteiten en speelplekken 
dichtbij huis creëren in de openbare ruimte.  

 
Concrete acties  
 

Verenigingen, Sportservice en gemeente gaan met elkaar in gesprek om oplossing te zoeken voor 
knelpunten op het gebied van infrastructuur en accommodaties, zoals de ingang van sportpark Candia, 
groenbeheer,  een voor ouderen toegankelijke visvijver en een padelveld als onderdeel van een nieuw 
gezamenlijk clubgebouw voor tennis, korfbal en atletiek op het sportpark. 
 

Multicourt (Teldersweg initiatief) voor onder andere basketball  

Nieuwe wandel- en fietsroutes met bankjes in Rhenen en Achterberg  

Rijnkadepad in Rhenen aantrekkelijk maken (ook met bankjes) om te bewegen  
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Samenspel voor succes  
 
Sluit je aan bij het sport- en 
beweegakkoord  
Met de ondertekening van het 
sport- en beweegakkoord is de 
eerste stap gezet om de ambities 
waar te maken. Een organisatie 
die heeft getekend, werkt mee 
aan het realiseren van de 
ambities. Ieder doet waar dit past, 
naar eigen kunnen. Samen zetten 
we de schouders er onder! 
Organisaties die niet betrokken 
waren in het proces en alsnog 
willen aansluiten, zijn op ieder moment van harte welkom.  
 
Van akkoord naar uitvoering 
Een aantal enthousiaste vertegenwoordigers uit Rhenen, Achterberg en Elst vormt een 
kerngroep. Bij de samenstelling is gezocht naar mensen uit diverse segmenten: 
sportverenigingen, sportondernemers, zorg, welzijn, onderwijs, gemeente. De kerngroep 
wordt ondersteund door de buurtsportcoach van Sportservice Rhenen en de Lokale 
Adviseur Sport.  
 
Kerngroepleden  
Onderwijs: Patricia van Eldik (Achterberg)  
Sportverenigingen: Hedy van der Poel (Rhenen)  en Gert van Burken (Elst) 
Zorg: Emily de Waal (Rhenen)  
Speciale doelgroepen: Ingrid Peperkamp 
Recreatie: Wim van Zanten (Elst)  
Sportservice: Gertjan van Burken  
Lokale Adviseur Sport: Marco van Holten:  

 
De kerngroep is eigenaar van en 
verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het sport- en 
beweegakkoord. De kerngroep 
helpt en adviseert de 
initiatiefnemers en (nog te 
vormen) werkgroepen waar 
nodig bij uitvoering van plannen 
en het vinden van 
co-financiering of subsidie. 
Besluitvorming over verdeling 
van de middelen ligt eveneens 
bij de kerngroep.  
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Mochten bepaalde ideeën niet (kunnen) worden uitgevoerd dan bepaalt de kerngroep welke 
initiatieven (alsnog) een financiële bijdrage krijgen. Eind 2020 kijkt de werkgroep op welke 
ambities extra impulsen wenselijk zijn en zorgt voor een gedragen plan voor de besteding 
van de middelen in 2021.  
 
Extra ondersteuning voor sportaanbieders  
Voor sportaanbieders zijn er extra middelen en ondersteuning beschikbaar om de ambities 
waar te maken: 3 x € 7.000 (voor resp. 2019, 2020 en 2021) in de vorm van services voor 
deskundigheidsbevordering, workshops, trajectbegeleiding, interventie, bijscholing of 
training. Al met al is er keuze uit meer dan 200 vormen van ondersteuning voor besturen, 
trainers, coaches, scheidsrechters, etc. Daarnaast kunnen sportverenigingen gedurende de 
looptijd van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord een beroep doen op de 
buurtsportcoaches van Sportservice Rhenen en op de Adviseur Lokale Sport voor 
begeleiding, advies en ondersteuning.  
 
Rol van de gemeente 
Wellicht ten overvloede, maar 
toch goed om te melden dat dit 
sport- en beweegakkoord van 
de ondertekenaars in Rhenen, 
Elst en Achterberg is, en niet 
van de gemeente. De 
gemeente is als ondertekenaar 
één van de partijen die wil 
bijdragen aan het succes en zo 
veel mogelijk initiatieven van 
partijen stimuleert en 
ondersteunt.  
 
Communicatie  
Elkaar inspireren en van elkaar leren. Dat is ook één van de ambities in Rhenen. De 
kerngroep neemt in ieder geval het voortouw om kleine en grote successen te delen, via 
social media en via het organiseren van bijeenkomsten. 
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Financiën 
 
Voor het waarmaken van de ambities is er vanuit het ministerie uitvoeringsbudget 
beschikbaar. Voor Rhenen is dat € 20.000 in 2020 en eenzelfde bedrag in 2021.  
 
Daarnaast is voor de ondersteuning van verenigingen een budget beschikbaar in de vorm 
van ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Dit 
vertegenwoordigt een waarde van € 21.000 verdeeld over 2019, 2020 en 2021. 
 
De beschikbare middelen zijn bedoeld als een impuls om een beweging op gang te brengen. 
Het bedrag is ontoereikend om alle ideeën te financieren. Daarom is het van belang om met 
elkaar te kijken hoe zo veel mogelijk ideeën te realiseren die bijdragen aan het doel om 
meer mensen in Rhenen in beweging te krijgen. Waar mogelijk is het verstandig te zoeken 
naar co-financiering.  
 
Uitvoeringsbudget  
Het budget wordt in 2020 als volgt verdeeld over de thema’s:  
 

Thema Budget 2020  

Sport en bewegen voor iedereen € 7.000  

Kinderen in beweging € 7.000 

VItale sportaanbieders € 2.000* 

Toekomstbestendige sportvoorzieningen € 4.000  

 
* Dit relatieve lage bedrag is mogelijk doordat veel acties bij deze ambitie gefinancierd kunnen 
worden uit de extra impuls voor sportverenigingen in natura, twv €21.000 (voor 3 jaar).  
 
Van deze budgetten kan een aantal activiteiten uit dit akkoord (deels) worden gefinancierd. 
Bij het verdelen van het budget hanteert de kerngroep een aantal criteria:  

- Een idee moet een eigenaar hebben. Dat geldt (nog) niet voor alle acties uit dit plan. 
Acties zonder initiatiefnemer(s) zullen afvallen.  

- Verdeling van middelen over Rhenen, Achterberg en Elst.  
- Het budget moet verschillende (doel)groepen bedienen.  
- Acties worden beoordeeld op haalbaarheid/impact in relatie tot de benodigde 

investering  
- Mogelijkheden voor cofinanciering  

De kerngroep zal initiatiefnemers vragen om hun plan in te dienen, waarna de kerngroep de 
definitieve verdeling van middelen maakt.  
 
In de loop van 2020 maakt de kerngroep een voorstel voor de besteding van de middelen 
2021. Ondertekenaars van het akkoord worden hierbij om hun inbreng gevraagd.  
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Aanvullende financiering 
De middelen uit het sport- en beweegakkoord zijn een stimuleringsbudget. Niet alle ideeën 
kunnen waarschijnlijk uit dit budget gefinancierd worden. Er zijn diverse manieren om 
aanvullende financiering te vinden. Een aantal mogelijkheden:  

- Landelijk: BOSA, subsidie voor stimulering bouw- en onderhoud van 
sportaccommodaties (extra aandacht voor duurzaamheid)  

- Provinciaal: diverse subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van open 
clubs, talentontwikkeling en vernieuwende energieprojecten  

- Gemeentelijk: 
- Fonds voor initiatieven (gemeente Rhenen) 

(https://www.rhenen.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=7321&mAlle=J ): 
Voor goede ideeën om leefbaarheid van wijk of buurt te vergroten. Max. € 
2.500 per initiatief.  

- Stichting het Voormalig Gast- en Weeshuis 
(https://gastenweeshuisrhenen.nl/): 
Voor activiteiten of projecten met een sociaal, cultuur of maatschappelijk doel 
voor de inwoners van de gemeente Rhenen 

- Stimuleringsfonds Rabobank Vallei en Rijn 
(https://www.rabobank.nl/lokale-bank/vallei-en-rijn/sponsoring/): 
Sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. 
In ruil daarvoor helpt u met uw organisatie om de Rabobank (meer) zichtbaar 
te maken in de regio.  

- Fondsen: denk aan stichting Gast- en Weesthuisfonds.  
- Rabobank: sponsoring van maatschappelijke projecten 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/vallei-en-rijn/sponsoring 
- Rabobank clubsponsoring (voor leden die bij Rabobank bankieren)  

Er is ook een site waarin veel subsidies voor sport en bewegen vindbaar zijn: 
vindsubsidies.nl  
 
Voor mensen die sport niet kunnen betalen zijn er verschillende mogelijkheden: 

- gemeentelijke bijdrage van €75 per jaar (Geld Terug Regeling). Daarbij nog eens 
€100 (Geld Terug Regeling Extra)  

- individuele inkomens toeslag voor gezinnen in bijstand: €300 tot €500 voor gezinnen, 
met voor ieder kind uit het gezin daarbovenop nog eens €100  

- Jeugdsportfonds: Jaarlijks bedrag van €225 per kind voor sport en bewegen.  
Voor vragen neem gerust contact op met buurtsportcoach Gertjan van Burken: 
gertjan.vanburken@sportservice-rhenen.nl  
 
Cofinanciering van partners en inzet in natura  
Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities. 
Vrijwilligers zetten hun kostbare tijd en energie in, bedrijven organisaties kunnen faciliteiten . 
deskundigheid, advies, materialen en waar mogelijk ook financiële middelen ter beschikking 
stellen. Waar het om gaat is dat iedereen bijdraagt naar vermogen, en dat we met elkaar de 
schouders eronder zetten en meer mensen in het mooie Rhenen de kans geven om te 
sporten en bewegen!  
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Partners 
 
Het is op elk moment mogelijk om (alsnog) aan te haken bij het sport- en beweegakkoord 
van Rhenen. Wees welkom en doe mee! Neem hiervoor contact op met 
Gertjan.vanburken@sportservice-rhenen.nl  
 

 
 
Het sport- en beweegakkoord van Rhenen is ondertekend door:  
 

Black Stars Rhenen 

Change in Motion Yoga 

Circus op de Utrechtse Heuvelrug 

Daltonschool Rhenen en Elst 

Excelsior Volleybal 

Fitclub Rhenen 

Fysiotherapie Rhenen 

Gemeente Rhenen 

Gezondheidscentrum zorg Rhenen/Elst 

HSV de Voorn  

Klankbord chronisch zieken en gehandicapten  

Klankbord chronisch zieken en gehandicapten  

KV Arena 

s.v. Candia '66 

20 

mailto:Gertjan.vanburken@sportservice-rhenen.nl


Scouting Rhenen 

Special Heroes 

Sportschool van Laar 

Sportservice Rhenen 

TC Rhenen 

v.v. Musketiers Elst 

vz werkgroep Groen en Recreatie van Dorpsraad VDE te Elst  

Zit met Pit 

Zwemvereniging de Blauwe Schuur 
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Samen zetten we ons in om méér inwoners in Rhenen, Achterberg en 
Elst een leven lang te laten genieten van sport en bewegen!  
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