Topideeën Bredaas sportakkoord 2021
Vitale sport- en beweegaanbieders

Positieve sportcultuur

Inclusief sporten en bewegen

Gebruik sportvoorzieningen

Sportaanbieders in Breda zijn vitaal en hebben een
aanbod dat optimaal aansluit bij de
wensen van inwoners

Overal kan met plezier, veilig, eerlijk en
zorgeloos worden gesport

Iedere inwoner kan een leven lang plezier beleven
aan sport en bewegen, zonder belemmeringen
vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid,
seksuele geaardheid, etnische achtergrond of
sociale positie

Breda heeft een goede, duurzame en
functionele sportinfrastructuur
zorgeloos worden gesport

Uitdaging

Door het gebrek aan voldoende sportaccommodaties in sommige wijken in Breda én de
ontwikkeling van urban sports liggen er
kansen om (urban)sport te stimuleren en het
accommodatieprobleem gedeeltelijk op te
lossen. Met name in de wintermaanden. Wie
wil er bijvoorbeeld niet door de oude rechtbank freerunnen? Of in de koepel lasergamen? Maak daarin de combinatie tussen
sport, cultuur en architectuur. Creëer
ontmoetingsplekken en verbindingen met
partners buiten de sport om sociale doelen te
bereiken.

Uitdaging

Uitdaging

Het is een uitdaging voor veel sportaanbieders om
oudere jeugd te behouden en een sportaanbod te
creëren dat goed aansluit bij hun behoeften en
belevingswereld.
Jongeren willen sporten waar en wanneer het ze
zelf uitkomt. Dat betekent niet per se dat ze wegwillen bij hun vereniging, maar vaak wel dat het
klassieke aanbod van trainen en wedstrijden spelen
onvoldoende aansluit op hun behoefte. Sportaanbieders moeten daarom aandacht hebben voor de
motivatie en beweegredenen van jongeren om te
gaan sporten en te willen blijven sporten.

Hoe creëer je een positieve sportcultuur
waarin iedereen, maar dan ook iedereen
veilig kan sporten?
Hoewel veel algemene zaken omtrent
positieve sportcultuur, inclusiviteit en
veiligheid geregeld kunnen worden, kent
elke sport en wellicht elke vereniging
haar eigen uitdagingen op dit vlak, zowel
binnen als buiten de lijnen.

Idee
Strippenkaart online voor jongeren, om te
proeven bij meerdere sportaanbieders
We gaan aan de slag met het uitwerken van een
online strippenkaart, in samenwerking met diverse
sportaanbieders, het onderwijs én jongeren zelf.
Daarbij leggen we de focus op een tot twee wijken
en scholen, om in 2021 tot een concreet product
te kunnen komen.

Wie denken hierover mee?
 Jeugdfonds sport en cultuur Breda
 Sportleerbedrijf Breda
 Breda Actief/MOOIWERK


Idee
Interventie en traject op maat
We willen mogelijk maken dat verenigingen een op maat gemaakt traject kunnen
starten aan de hand van een zelfgeschreven plan van aanpak. Daarin worden niet
alleen probleem en interventie geschetst, maar wordt bovenal aandacht
gegeven aan inbedding in de clubcultuur.
De Challenge Day is een mooi voorbeeld
van een dergelijke interventie, naast
andere interventies die op dit moment al
mogelijk zijn. Op korte termijn zal dit
samen met de verenigingen verder
uitgewerkt worden.

Wie denken hierover mee?
 BH&BC Breda
 Tennisvereniging Markant
 Breda Actief/MOOIWERK


Voor mensen die te maken hebben met een of
meer belemmeringen is de weg naar een passend
sportaanbod vaak moeilijk. Bij verschillende sportaanbieders bestaat de mogelijkheid om een paar
keer mee te trainen of een les te volgen voordat
een ‘lange termijn verbintenis’ wordt aangegaan,
zoals lidmaatschap van een club of een abonnement bij een sportschool. Die periode is voor
sommige mensen te kort. Daar komt bij dat voor
de aanschaf van voor de sport benodigde
materialen - zeker als het gaat om hulpmiddelen een weloverwogen keuze voor een sport nodig is.

Idee
Verlenging proefperiode inclusief sporten
We kijken hoe de proefperiode bij sportaanbieders voor mensen die belemmeringen in
sportdeelname ervaren kan worden verlengd:
- Wat is eenvoudig mogelijk te maken;
- Wat vraagt dit van een sportaanbieder;
- Wat vraagt dit van de sporter;
- Wat vraagt dit van een intermediair;
- Welke randvoorwaarden moeten nog meer
ingevuld worden;
- Wat zijn de kosten en hoe kunnen deze
gefinancierd worden?

Uitdaging

Idee
Leegstaande panden in de stad gebruiken voor sport
We onderzoeken met partijen binnen en
buiten de gemeente welke mogelijkheden er
zijn om locaties - eventueel tijdelijk te gebruiken voor sport- en beweegactiviteiten.

Wie denken hierover mee?
 Breda Actief/MOOIWERK
 Tennisvereniging Markant


Wie denken hierover mee?
 SMO Breda e.o.
 Breda Actief/MOOIWERK
 Stichting BAS
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