
Provincie Gelderland sport 2019-2023 
 
College:      VVD, GL, PvdA, CDA, CU    
Gedeputeerde sport:     Jan Markink (VVD)     
Staat ‘Sport’ genoemd?    Ja  
Staat er een sportparagraaf?   Ja    
Ambitie tot sportakkoord?    Ja   
Budget:      € 20 miljoen (Gezonde leefomgeving, voeding,  
        sport en bewegen) 
Benoemde onderwerpen 
Inclusief Sport en bewegen   Ja 
Duurzame Sportinfrastructuur   Ja 
Vitale aanbieders / positieve sportcultuur Ja 
Vaardig in bewegen    Nee 
Topsport die inspireert    Ja 
 
Paragraaf  
“Sport leent zich van nature tot het maken van verbindingen. Tussen mensen, tussen groepen 
mensen, maar ook tussen verschillende beleidsthema’s. Sportclubs hebben een voorbeeldfunctie in 
sport, bewegen en voeding. Maar ook in het duurzaam gebruik van accommodaties. Daarom 
ondersteunen we graag sportclubs die zich sterk maken voor gezonde voeding in sportkantines, voor 
de inzet van vrijwilligers en ook voor het verduurzamen van hun accommodaties. We helpen 
verenigingen om krachtige open en vitale clubs te worden door te investeren in het doorontwikkelen 
van het kader, trainers en talenten. Zowel bij Voorbeelden van verbindingen tussen beleidsthema’s 
zijn die tussen sport, werkgelegenheid (economie), gezondheid, voeding, recreatie en toerisme en 
ruimtelijke ordening. teamsporten, als ook bij individuele sporten.  
We starten het project ‘Sport en ondermijnen’, teneinde te zorgen dat de sportverenigingen ook 
maatschappelijk gezond blijven en niet vatbaar zijn voor ondermijnende activiteiten.  
Gelderland heeft zich ontwikkeld tot de sportprovincie van Nederland. Daar zijn we trots op. In de 
komende periode bouwen we voort op het Gelders Sportakkoord, de voorloper van het Nationale 
Sportakkoord. Hierbij geldt dat breedtesport minstens zo belangrijk is als topsport. We werken 
samen met gemeenten, de Gelderse Sportfederatie, sportorganisaties, sportverenigingen en 
bedrijven. Immers ook hier geldt: samen kom je verder dan alleen.  
De komende vier jaar komt er weer een sportprogramma met speciale aandacht voor de 
maatschappelijke functie van sport. We stimuleren de verbindende kracht van sport en de positieve 
effecten op de volksgezondheid. We vertalen het nationaal preventieakkoord naar een Gelderse 
maat. We vinden het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is, zeker ook voor minder valide 
sporters en sporters met een verstandelijke beperking. We stimuleren sportverenigingen in het 
aanpassen van accommodaties, zodat deze ook toegankelijk zijn voor minder valide sporters.  
We gaan armoede en tweedeling tegen. Onder andere door voor kinderen bij te blijven dragen aan 
het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. Kinderen die nog niet betrokken zijn bij sport, geven we 
hiertoe de mogelijkheid.  
Ook ondersteunen we innovaties in de sport, onder meer op het gebied van voeding. Hierin zien we 
ook nadrukkelijk de verbinding tussen sport en de ontwikkeling van de Gelderse economie op het 
gebied van gezondheid en voeding.  Ook kan de provincie een bijdrage leveren aan de sociale cohesie 
en het versterken van de economie door sportevenementen mede mogelijk te maken. Hierin 
zoeken we nadrukkelijk ook de verbinding met de breedtesport en aangepast sporten. 
Jonge sporters staan voor vele uitdagingen in hun sportieve en maatschappelijke carrière. 
Wij vinden het belangrijk dat beide tot ontwikkeling kunnen komen en stimuleren 
programma’s die daaraan bijdragen. Sport is onmisbaar voor een gezonde, sportieve en 
vitale samenleving. We bouwen voort om dat voor iedereen bereikbaar te maken en ons 
trots te laten zijn op de kleine en grote prestaties. “ 


