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Jaaroverzicht Delfts Sportakkoord 2O21 en een vooruitblik naar 2O22
Het sportakkoord werkt a.d.h.v. drie themalijnen aan een gezond Delft, verenigingsondersteuning, participatie/innovatie
en sociaal domein. Hieronder tref je een jaaroverzicht aan van activiteiten die in 2O21 zijn gerealiseerd via het Delfts
Sportakkoord:
-

Een mooi resultaat van de werkgroep sportstimulering/innovatie is de website die ontwikkeld is:
www.sportenindelft.nl. Op deze website is al het sport- en beweegaanbod van Delft te vinden.

-

De werkgroep verenigingsondersteuning heeft een bijeenkomst over positief en inclusief sportklimaat
georganiseerd. Daarnaast is er een overzicht van mogelijke subsidies en fondsen voor sportverenigingen
gemaakt, met bijbehorende instructievideo. Ook zijn er vanuit deze werkgroep 14 cursussen gegeven met in
totaal 122 deelnemers van 32 verenigingen.

-

Binnen het sociaal domein werd een groot behoefteonderzoek verricht onder de jeugd, door in gesprek te
gaan met kindercomités op verschillende scholen en werd i.s.m. één tegen eenzaamheid de zomer van de
ontmoeting georganiseerd.

-

In de herfstvakantie werd de Delftse sportweek georganiseerd, waarin Delftse verenigingen met 53
verschillende activiteiten door heel Delft massaal hun sportaanbod presenteerden aan de inwoners.

Vooruitblik Sportakkoord 2O22
In 2O22 gaat Delft weer verder met het in praktijk brengen van het Delftse sportakkoord. Ook voor 2O22 hebben we
weer ambities, waarbij we blijven werken aan een vitaal Delft, gekenmerkt door gezonde sportclubs en waar bewegen
voor alle inwoners toegankelijk en laagdrempelig is. Aan de hand van deze ambities is er op themalijnen bepaald waar de
werkgroepen zich deze jaargang mee bezig gaan houden.
-

De werkgroep Verenigingsondersteuning vervolgt haar weg en gaat met dezelfde thema’s aan de slag. Dit jaar
ligt hierbij de focus onder andere op het vergroten van diversiteit van besturen, op verschillende vlakken.
Komend jaar zullen er ook weer diverse cursussen te volgen zijn via het servicebudget. Dit aanbod is vernieuwd
en zo is bijvoorbeeld de cursus vertrouwenscontactpersoon toegevoegd.

-

De werkgroep Sportstimulering en innovatie gaat zich dit jaar onder andere richten op onderwijs. De
werkgroep wilt dit realiseren door verenigingen vaker aan scholen te koppelen, waardoor kennismaking met
verschillende sporten vanzelfsprekender is en gelijktijdig meer sportaanbod in de schooldagen van deze
kinderen komt. Daarnaast is er de mooie ambitie om een project te organiseren, waarbij kinderen en
volwassenen met een beperking sporten kunnen uitproberen in Delft, dit project is een variant op Delft Try Out
en zal vermoedelijk naar de naam Delft Try Out Special gaan luisteren.

-

De werkgroep sport en sociaal domein zal zich weer richten op verschillende kwetsbare doelgroepen. Dit jaar
ook met aandacht voor kleinere groepen als mantelzorgers en mensen met dementie. Voor ouderen wordt een
vitaliteit dag georganiseerd en is er de ambitie om valpreventie te realiseren. Voor de jeugd zet de werkgroep in
op een breder aanbod met onder andere de mogelijkheid Urban Sports uit te proberen. Verder worden er
komend jaar weer meer linkjes gelegd tussen maatschappelijke partners en sportverenigingen. Daarnaast wordt
ook dit jaar weer diplomazwemmen met een beperking mede mogelijk gemaakt door het sportakkoord.

