
Inclusief sporten en 
bewegen

zodat iedere Nederlander 
een leven lang plezier 
kan beleven aan sporten 
en bewegen.

Bekijk de verschillende 
hockeysoorten 
waaronder Fithockey  
en ParaHockey

 

•  Ouderen genieten van 
Walking Hockey op HC 
Kromme Rijn

•  G-hockey op MHC 
Fletiomare: Niemand 
buitenspel

•  Ook kinderen 
uit kwetsbare 
doelgroepen willen 
graag hockeyen!

Duurzame 
sportinfrastructuur

zodat Nederland 
wordt voorzien van 
een functionele, 
goede en duurzame 
sportinfrastructuur 
met o.a. duurzame 
accommodaties en 
openbare ruimtes die 
beweegvriendelijk 
worden ingericht.

Bekijk de Routekaart 
Verduurzaming Sport
 

•  Een duurzaam clubhuis 
voor HC IJsseloever

•  Bespaar tot 45% op je 
elektriciteitsrekening 
met LED-
veldverlichting

•  Clubs kunnen veel 
geld besparen op hun 
elektriciteitsrekening

Vitale sport- en 
beweegaanbieders

zodat alle aanbieders 
van sport en bewegen 
toekomstbestendig zijn.

• Vrijwilligerssessie
• Strategiesessie 
•  Procesbegeleiding 

Boeien & binden jeugd
 

•  Goorse Mixed Hockey 
Club realiseert mobiel 
Urban Hockey veld

•  MHC Uitgeest blinkt 
uit in ledenwerving 
jongens

•  Forescate: Buurthuis 
van de Toekomst

•  Let’s Roll: succesvolle 
werving vrijwilligers HV 
Abcoude

Van jongs af aan  
vaardig in bewegen

zodat meer kinderen aan 
de beweegrichtlijnen 
voldoen en daarmee 
motorische vaardig-
heden ontwikkelen. 

•  Inspiratiesessie Hockey 
voor iedereen

•  Basisopleiding Training 
geven en coachen

•  Hockeytrainer 2 – 
Jongste Jeugd

• Hockeytrainer 2 –  
 Elftal

•  Alle hockeyers een 
opgeleide en  
begeleide trainer 

•  VMHC Cartouche heeft 
een duidelijke visie 
ontwikkeld, die zowel 
zichtbaar als tastbaar 
is in de jeugdopleiding 

Positieve sportcultuur zodat overal met 
plezier, veilig, eerlijk en 
zorgeloos gesport kan 
worden.

•  Online module Een 
beetje opvoeder

•  Workshop Een beetje 
opvoeder

•  Workshop Pubers zijn 
leuk!

•  Workshop Lange leve 
de sportouder

•   Workshop
 Vertrouwens-  
 contactpersoon (VCP)
•  Huiskamersessie 

Preventief beleid m.b.t. 
grensoverschrijdend 
gedrag

 

•  Er zijn veel 
verenigingen met 
goede initiatieven  
op het gebied van 
Sportief & Respectvol. 
Klik hier voor hun  
best practices

Ambitie

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Sportakkoord. Benieuwd naar de ondersteuning die  
de KNHB aan verenigingsbestuurders biedt? Bekijk de Menukaart Verenigingsdienstverlening. 

KNHB ondersteuning
en programma’s

Best Practices

FACTSHEET SPORTAKKOORD

https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/inclusief-sporten-en-bewegen/
https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/inclusief-sporten-en-bewegen/
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/fithockey-50
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/aangepast-hockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/ouderen-genieten-van-walking-hockey-op-hc-kromme-rijn
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/g-hockey-op-mhc-fletiomare-niemand-buitenspel
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/ook-vluchtelingenkinderen-en-kinderen-uit-arme-wijken-willen-graag-hockeyen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/ook-vluchtelingenkinderen-en-kinderen-uit-arme-wijken-willen-graag-hockeyen
https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/Duurzame-Sportinfrastructuur/
https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/Duurzame-Sportinfrastructuur/
https://www.allesoversport.nl/duurzame-sportsector/routekaart-verduurzaming-sport/
https://www.allesoversport.nl/duurzame-sportsector/routekaart-verduurzaming-sport/
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/een-duurzaam-clubhuis-voor-hc-ijsseloever
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/bespaar-tot-45-op-je-elektriciteitsrekening-met-led-veldverlichting
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/bespaar-tot-45-op-je-elektriciteitsrekening-met-led-veldverlichting
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/clubs-kunnen-veel-geld-besparen-op-hun-elektriciteitsrekening
https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/vitale-sport-en-beweegaanbieders/
https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/vitale-sport-en-beweegaanbieders/
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/realisatie-van-een-mobiel-urban-hockeyveld
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/realisatie-van-een-mobiel-urban-hockeyveld
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/mhc-uitgeest-blinkt-uit-in-ledenwerving-jongens-2
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/mhc-uitgeest-blinkt-uit-in-ledenwerving-jongens-2
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/forescate-buurthuis-van-de-toekomst
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/forescate-buurthuis-van-de-toekomst
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/lets-roll-succesvolle-werving-vrijwilligers-hockeyvereniging-abcoude
https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/van-jongs-af-aan-vaardig-in-bewegen/
https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/van-jongs-af-aan-vaardig-in-bewegen/
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/alle-hockeyers-een-opgeleide-en-begeleide-trainer-2
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/alle-hockeyers-een-opgeleide-en-begeleide-trainer-2
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/best-practice/cartouche-heeft-een-duidelijke-visie-ontwikkeld-die-zowel-zichtbaar-als-tastbaar-is-in-de-jeugdopleiding
https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/positieve-sportcultuur/
https://www.knhb.nl/zoeken?q=sportiviteit+en+respect&filters%5B%5D=bestpracticehttps://www.knhb.nl/zoeken?q=sportiviteit+en+respect&filters%5B%5D=bestpractice
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#sportakkoord
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#menukaart-verenigingsdienstverlening

