
Iedere Ossenaar gaat meer bewegen voor een gezond leven! 

 
 

 

Partnerovereenkomst Osse Sportakkoord 
 

Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 gesloten is 

door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten 

(VSG) en de sportbonden (NOC*NSF). 

 

Het Osse Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met lokale sportaanbieders, 

maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente. 45 organisaties zijn 

vertegenwoordigd geweest tijdens interactieve bijeenkomsten en werksessie in de periode van mei tot 

en met oktober 2019. 

 

Samen hebben we ambities benoemd die ertoe moeten leiden dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen 

voor een gezond leven. De ambities sluiten aan bij de visie en strategie van verschillende partners, 

versterken de bestaande programma’s en geven richting aan nieuwe programma’s en 

samenwerkingsverbanden. 

 

In het Osse Sportakkoord zijn ambities en doelen geformuleerd op vier deelgebieden:  

• Vitale sportaanbieders 

• Duurzame sportinfrastructuur 

• Vaardig in bewegen 

• Inclusief sporten en bewegen 

 

Zie bijlage ‘Osse Sportakkoord’ voor de volledige uitwerking van de geformuleerde ambities en doelen. 

 

Intentieverklaring 

Hierbij verklaren wij als partner de ambities en doelen van het Osse Sportakkoord te ondersteunen en 

de intentie te hebben om een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking daarvan. 

 

Als partner gaan wij akkoord met de volgende uitgangspunten: 

• Wij dragen de ambities van het Osse Sportakkoord uit via interne en externe communicatie. 

• Wij ontvangen de digitale nieuwsbrief voor partners van het Osse Sportakkoord en verspreiden deze 

binnen onze organisatie (4 tot 6 keer per jaar). 

• Wij nemen deel aan periodieke bijeenkomsten en/of overlegmomenten van het Osse Sportakkoord 

(3 tot 4 keer per jaar). 

• Wij kunnen nieuwe initiatieven binnen het Osse Sportakkoord ontwikkelen en een aanvraag 

indienen voor ondersteuning in mensen en/of middelen van andere partners. 

• Wij stellen de gevraagde ondersteuning door andere partners in mensen en/of middelen zoveel 

mogelijk beschikbaar, naar redelijkheid en billijkheid. 

• Contactgegevens van onze organisatie en vertegenwoordigers worden opgenomen in een centraal 

adressenbestand t.b.v. onderlinge communicatie en samenwerking met andere partners. 

  



Iedere Ossenaar gaat meer bewegen voor een gezond leven! 

 
 

 

Uitvoeringsprogramma’s en contactpersonen 

Als partner zullen wij een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen en opzetten van tenminste één 

van de onderstaande uitvoeringsprogramma’s. Daarvoor stellen wij een contactpersoon beschikbaar als 

eerste aanspreekpunt. (*Vink hieronder één of meerdere uitvoeringsprogramma’s aan) 

 

o Vitale verenigingen (Vitale sportaanbieders) 

Contactpersoon:  ………………………………………………………. 

E-mailadres:  ………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………. 

o Sporten bij de buren (Duurzame sportinfrastructuur) 

Contactpersoon: ………………………………………………………. 

E-mailadres:  ………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………. 

o Buiten spelen = Buiten bewegen (Vaardig in bewegen) 

Contactpersoon: ………………………………………………………. 

E-mailadres:  ………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………. 

o De meest actieve wijk (Inclusief sporten en bewegen) 

Contactpersoon: ………………………………………………………. 

E-mailadres:  ………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………. 

 

 

Ondertekening 

 

Naam organisatie:     ………………………………………………………. 

 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  ………………………………………………………. 

 

Functie:     ………………………………………………………. 

 

E-mailadres:      ………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer:    ………………………………………………………. 

 

Datum:      ………………………………………………………. 

 

Handtekening:     ………………………………………………………. 

 


