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Inleiding
Het sportakkoord van de gemeente Midden-Drenthe is een samenwerking tussen
personen, verenigingen en organisaties, die zich direct of indirect bezig houden met
bewegen en gezondheid. Het akkoord gaat uit van 4 ambities, met als ultiem doel: een
vitaal en verenigde gemeenschap.
Het is goed te benoemen dat dit voor veel mensen al telt in deze gemeente. Maar het
sportakkoord is er om dit vooral zo te houden en daar waar mogelijk een beetje beter
te maken dan het al is.

In de gestelde ambities wordt duidelijk dat dit sportakkoord niet alleen maar gaat om
sport en bewegen. Er gaat een enorme preventieve werking vanuit en richt zich ook
op de jeugd. Hierdoor liggen er mooie kansen en verbindingen met het Jeugdakkoord,
als ook met het Preventieakkoord.
Marijn Klok, Sportformateur

Iedereen hoort erbij
en kan meedoen.
Het is belangrijk dat er vanuit de wensen van de
doelgroep, een passend aanbod wordt ontwikkeld.
Zodat iedereen kan (blijven) sporten en bewegen,
passend bij de situatie en hun mogelijkheden.

1

Overal is toegang tot
gezond eten en drinken.
Daarnaast is de omgeving
rookvrij.
De toegang tot gezond eten en drinken moet worden
vergroot. De toegang tot voornamelijk
suikerhoudende producten, tabak en alcohol moet
worden verkleind.
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Alle verenigingen
hebben de basis op
orde en handelen
toekomst gericht.
Het is belangrijk dat de basis van verenigingen en
overige beweegaanbieders op orde is. Maar ook dat
ze in staat zijn om zich aan te passen aan nieuwe
ontwikkelingen. Op deze manier kan het
verenigingsleven worden behouden. Voor nu en in
de toekomst.
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Kinderen zijn van
jongs af aan
motorisch vaardig
Wanneer kinderen van jongs af aan voldoende
bewegen, ervaren zij hiervan de voordelen op latere
leeftijd. Daarnaast zorgt het ervoor dat MiddenDrenthe ook in de toekomst een vitale en verenigde
gemeenschap blijft.
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