Flessenpost column februari 2020
*Meedenken en praten over sport in de gemeente*
Een grootse wandeltocht over het strand van Egmond, een fiets4daagse in Schoorl. Yoga op het
strand, een fusie van twee voetbalverenigingen tot vv Bergen… Er zijn zoveel mooie dingen op te
noemen die in onze gemeente gebeuren op het gebied van sport en bewegen. Misschien herken je
dit allemaal, omdat je zelf meedoet of hebt gedaan, omdat je jonge kinderen hebt die meedoen, of
omdat je iemand kent – al dat niet met een beperking – die je over de activiteiten heeft verteld.
Als buurtsportcoach maken al deze sportactiviteiten deel uit van mijn werk. Bij het ene project ben ik
nauw betrokken, terwijl ik van een volgend project pas later hoor. Nog heel geregeld leer ik nieuwe
sportaanbieders en beweegactiviteiten kennen, het blijft bijzonder en mooi dat er zo’n divers aanbod
is in de gemeente. Wat voor mij nieuw was, en waar ik nu veel tijd aan besteed, is het ‘Lokale
Sportakkoord’. Dit sportakkoord wil namelijk bereiken wat ik óók wil. Verbinden van
maatschappelijke organisaties, sport- en beweegaanbieders, voorzieningen, fysiotherapeuten en
andere betrokken organisaties en ondernemers. Sport- en beweegactiviteiten organiseer je niet
alleen, dat doe je samen. Ik heb hier een eigen visie op, die ik de komende tijd nog wel vaker met u
zal delen. Daarom ben ik nauw betrokken bij het opstellen van dit akkoord, en lever ik mijn input
waar kan.
Tijdens mijn sportspreekuur op maandagochtend in restaurant Bergen-Binnen krijg ik regelmatig
mensen op bezoek met nieuwe ideeën en mooie beweeginitiatieven. Ik ben ook benieuwd naar uw
mening… In welke wijken moeten we meer doen voor ouderen? Welk aanbod ontbreekt er nog voor
minder validen? Kent u families met financiële problemen die we (beter) zouden moeten helpen?
Zijn er wel genoeg trapveldjes, speel- en beweegpleinen binnen de hele gemeente?
Ik kan mijn eigen visie doorgeven, maar meer nog hoop ik dat u ook zelf uw bijdrage wilt leveren.
Natuurlijk bent u welkom om met mij of mijn collega Eefke in gesprek te gaan, maar hierbij ook de
officiële uitnodiging van onze Bergense Sportformateur:
Interactieve inspiratiesessie Lokaal Sportakkoord
Iedereen die ideeën heeft over ‘wat er goed gaat of beter kan’ op het gebied van sport en
bewegen in de gemeente is welkom om mee te praten. Woensdagavond 12 februari
organiseert de Sportformateur van gemeente Bergen een interactieve inspiratiesessie. U
bent van harte welkom vanaf 18.30 uur in het clubhuis van Voetbalvereniging Egmondia,
Sportlaan 5 te Egmond aan Zee. Aanmelden kan via de Sportformateur,
sportformateurbergennh@gmail.com Wij hopen u te mogen verwelkomen en samen in gesprek te
gaan over de mogelijkheden die er zijn op sport- en beweeggebied in onze gemeente.
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