
Q&A Utrechts Sportakkoord 

 
De teller staat inmiddels op meer dan 100 en het aantal partijen dat het Utrechts Sportakkoord 
steunt groeit nog altijd door. Een kleine negentig sportverenigingen en organisaties die op één of 
andere manier iets voor de sport willen dan wel kunnen betekenen, plaatsten vrijdag 5 juli hun 
handtekening onder het akkoord tegen een zonnig decor van straatbasketballers (3×3) op het 
Jaarbeursplein. In het Utrechts Sportakkoord zijn drie thema’s van het nationale Sportakkoord 
meegenomen die nauw met elkaar verweven zijn, namelijk: vitale sportaanbieders, een positieve 
sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Lees hier het nieuwsbericht over deze ondertekening.  
 
Ben je ook enthousiast geworden van het Utrechts Sportakkoord, maar heb je nog enkele vragen? 

Geen probleem. Onderstaand tref je een overzicht met veel voorkomende vragen en antwoorden. 

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar: info@sportutrecht.nl.  

 

1. Wat is het Utrechts Sportakkoord? 

Het Utrechts Sportakkoord richt zich op drie thema’s vanuit het nationale Sportakkoord: vitale 

sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s 

vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten 

en bewegen. De drie thema’s zijn sterk met elkaar verweven: iedereen kan meedoen, met plezier en 

binnen een veilige omgeving, bij vitale sportaanbieders. Het huidige sportbeleid sluit direct aan op de 

thema’s uit dit akkoord. Met het Utrechts Sportakkoord geven we daarom de komende jaren 

impulsen aan onderstaande tien speerpunten. 

1. Vergroten van het aantal vrijwilligers in de sport 

2. Versterken en verbreden van sportondersteuning 

3. Realiseren van passend sportaanbod 

4. Pedagogische versterking van sportaanbieders 

5. Versterken van de samenwerking rondom het kind 

6. Verhogen jeugdparticipatie in de sport 

7. Vergroten van de bekendheid van sport en bewegen 

8. Versterken van de verbinding Sport, Zorg en Welzijn 

9. Vergroten van bekendheid en impact financiële regelingen 

10. Vergroten toegankelijkheid sportaccommodaties 

De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor Utrecht is de verbinding, kennisdeling en 

samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit akkoord. Gezamenlijk vergroten we de 

impact en zorgen we ervoor dat iedereen in Utrecht kan sport en bewegen. Wat we doen is dus niet 

nieuw voor Utrecht maar de manier waarop we het uitvoeren krijgt een enorme impuls met dit 

akkoord. 

Download het volledige Utrechtse Sportakkoord via deze link. < https://www.sportutrecht.nl/wp-

content/uploads/2019/06/Utrechts-Sportakkoord.pdf> 

 

2. Het Utrechts Sportakkoord is op 5 juli officieel ondertekend, maar kan mijn sportclub of 

organisatie het sportakkoord ook nog ondertekenen? 

Absoluut. Het Sportakkoord kan ook in de komende maanden nog ondertekend worden. Nog altijd 

kunnen alle geïnteresseerde partijen – verenigingen, anders georganiseerde sportclubs, bedrijfsleven 

of maatschappelijke organisaties – zich aansluiten bij dit akkoord door het invullen van dit formulier 

 
3. Welke verplichting gaat mijn sportclub / organisatie aan bij het tekenen van het Utrechts 

Sportakkoord? 

https://www.sportutrecht.nl/2019/07/05/sportakkoord-ondertekend/
mailto:info@sportutrecht.nl
https://fd10.formdesk.com/sportutrecht/Utrechts_Sportakkoordhttps:/eds10.mailcamp.nl/link.php?M=1168517&N=4158&L=9939&F=H


Aan het ondertekenen van het sportakkoord zijn geen verplichtingen verbonden. Met het 

ondertekenen spreek je de intentie uit om in gezamenlijkheid met andere partijen aan de slag te 

gaan met één of meerdere speerpunten. Hoe de bijdrage er uitziet en aan welke speerpunten je gaat 

werken, bepaal je zelf.  Indien je ervoor kiest om budget aan te vragen om mee te doen aan één of 

meerdere challenges, dan brengt dit uiteraard wel verplichtingen met zich mee. 

 

4. Wat levert het Utrecht Sportakkoord mijn sportclub / organisatie op? 

Na het ondertekenen van het Sportakkoord, bepaal je niet alleen zelf welke inspanning je wilt 

leveren, maar ook wat het jouw sportclub of organisatie kan opleveren. De grootste winst van het 

sportakkoord is een groot netwerk aan partijen, dat zich gezamenlijk voor de sport wil inzetten. Wij 

streven naar een gelijkwaardige samenwerking waarin de krachten en expertise van Utrechtse 

organisaties worden gebundeld.  

Bij het aangaan van een challenge of het opzetten van nieuwe activiteiten, kan naast de inzet van 

eigen kennis en ervaring ook een beroep worden gedaan op financiële middelen. De toekenning en 

de hoogte van de financiële middelen is afhankelijk van de aanvraag. Na de zomer wordt het proces 

verder toegelicht.  

 

5. Graag wil ik mijn interesse in een challenge bekend maken. Waar kan ik dit doen? 

Geweldig dat je enthousiast bent en al concreet aan de slag wil gaan met een challenge. Na de zomer 

maken we meer bekend over de wijze waarop dit proces is ingericht. Je kunt jouw idee al doorsturen 

naar info@sportutrecht.nl, zodat we deze ideeën alvast kunnen verzamelen. Na de zomer nemen we 

dan verder contact met jullie op.  

 

6. Het Utrechts Sportakkoord hebben wij als sportclub/organisatie ondertekend. Wat nu? 

Super! Dank voor het zetten van de eerste stap. Na de zomer is meer informatie bekend over het 

vervolg en op welke wijze we aan de slag willen met de diverse speerpunten. Heb je al een idee 

waarmee jouw sportclub of organisatie een bijdrage kan leveren aan één van de thema’s van het 

Utrechts Sportakkoord? Laat het alvast weten via info@sportutrecht.nl. 

 

Het overzicht met alle ondertekenaars kan je bekijken via deze link.  

 

NB mocht jouw naam of logo nog niet goed hierop staan, geef dit dan door via info@sportutrecht.nl. 
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