
SPORTAKKOORD HOEKSCHE WAARD 2020-2021 

Aanleiding 

In dit sportakkoord hebben wij, Gemeente, Sportraad, Regiekr8, Welzijn Hoeksche Waard en de 
Adviseur Lokale Sport, afspraken gemaakt over wat wij met elkaar op het gebied van sport en 
bewegen binnen onze gemeente willen bereiken. Aanleiding hiertoe vormt het Nationaal 
Sportakkoord dat Sportminister Bruno Bruins in de zomer van 2018 samen met de sport, 
gemeenten en maatschappelijk betrokken partners heeft gesloten met als hoofddoel dat iedereen 
plezier in sport moet kunnen beleven. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke/geestelijke 
gesteldheid of sociale positie. Het Nationale Sportakkoord bestaat uit zes ambities: 

1. Inclusief Sport en bewegen 
Iedere Nederlander moet een leven lang kunnen sporten en bewegen, belemmeringen worden 
daarom weggenomen. Er komen meer buurtsportcoaches die sporters bij kunnen staan. 

2. Van Jongs af aan vaardig in bewegen 
Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. 
De motorische vaardigheden van kinderen worden daarom verbeterd. Beweegprogramma's 
voor kinderen onder de zes jaar dragen daaraan bij. 

3. Duurzame Sportinfrastructuur 
Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en 
duurzame sportinfrastructuur nodig. 

4. Vitale aanbieders 
De ambitie is dat aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig worden zodat sport en 
bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. 

5. Positieve Sportcultuur 
Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. 
Verenigingen krijgen ondersteuning bij het opzetten van hun integriteitbeleid, zodat sport leuk 
en veilig is en blijft op en om de sportvelden. 

6. 'Topsport die inspireert' 
Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de 
verenigende waarde van sport. 

Ons sportakkoord is het aangewezen instrument om deze ambities te realiseren. Wat en welke 
projecten worden opgezet, bepaalt de Hoeksche Waard met elkaar. 

Procedure 
Onze wens om een lokaal sportakkoord te sluiten, hebben wij op uitnodiging van de gemeente in 
een intentieverklaring aan de Vereniging Sport en Gemeenten kenbaar gemaakt in april. Daarmee 
is onze projectgroep, bestaande uit de Gemeente, Sportraad, Regiekr8, Welzijn Hoeksche Waard 
en de Adviseur Lokale Sport, geformeerd voor het ontwerpen en invullen van het Sportakkoord. 
Hierop heeft de gemeente sportformateur Joop Scherpenzeel aangesteld onder wiens 
procesbegeleiding aan de orde is gesteld: 

onderwerpen en vraagstukken die wij voor de lokale sport- en beweegsector relevant vinden; 
• ambities en prioriteiten die wij daarop willen toepassen; 
• samenhang daarin met het (door-)ontwikkelen van integraal lokaal sportbeleid en het 

versterken van de lokale organisatiegraad. 

De opgaven, maatregelen en verantwoordelijkheden die in een eerste concept sportakkoord zijn 
omschreven, hebben wij aan sportverenigingen en raadsleden getoetst tijdens een werkconferentie 
op 18 september. De meest aansprekende en kansrijke maatregelen hebben wij vervolgens met 
elkaar uitgewerkt tot het Lokaal Sportakkoord Hoeksche Waard. 
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Maatregelen 
Voor de uitvoering van het sportakkoord stelt het ministerie gedurende 2020 en 2021 een 
uitvoeringsbudget beschikbaar van C 50.000 per jaar. In aanvulling hierop bieden NOC* NSF en de 
sportbonden (de sportlijn) services aan die in 2019, 2020 en 2021 jaarlijks ruim 100 uur 
dienstverlening aan de verenigingen omvatten waarvoor niet betaald hoeft te worden maar die wel 
een waarde vertegenwoordigen van C 17 .500. 

Deze budgetten worden door lokale partijen en de projectgroep benut voor het opzetten van lokale 
initiatieven passend bij de vijf ambities. Sport- en beweegaanbieders, partners en de projectgroep 
bepalen met elkaar waar deze gelden in worden geïnvesteerd. 

Nationaal 
Sportakkoord 

Sportakkoord 
Hoeksche 

Waard 2020 -
2021 

Invulling 
Lokaal 

Sportakkoord 
2020 

Figuur: Processtappen van Nationaal sportakkoord naar Lokaal sportakkoord. 
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Hoekscht! Waard 

Ons Sportakkoord Hoeksche Waard 2020-2021 betreft tien maatregelen waarbij het volgende 
wordt opgemerkt. 

De coördinatie en evaluatie van het sportakkoord wordt belegd binnen het partneroverleg 
tussen Gemeente, Sportraad, Regiekr8, Welzijn Hoeksche Waard en de Adviseur Lokale Sport. 
Nadat het sportakkoord gesloten is, belegt de gemeente het eerstvolgende partneroverleg. 
Van de uitvoerders wordt verwacht dat zij inbreng leveren voor de evaluatie. 
De inzet van uren en budget is indicatief geraamd; afhankelijk van de behoeften zijn 
verschuivingen naar een ander jaar en/of een andere maatregel binnen het partneroverleg 
mogelijk mits het uitvoeringsbudget voor het eerste jaar niet wordt overschreden. 
Het uitvoeringsbudget dat het ministerie voor het sportakkoord beschikbaar stelt, wordt 
beheerd door de sportraad. 
Het budget voor de services vanuit de sportlijn wordt beheerd door de Adviseur Lokale Sport/ 
NOC* NSF; de inzet wordt bepaald door het partneroverleg op basis van de behoefte van 
sportaanbieders. 

Vervolg 
De bedoeling is dat vanaf 2021 initiatieven/projecten langdurig bestendig zijn en kunnen worden 
voorgezet. Naast de bestendigheid moeten deze aanvullend, versterkend of verbindend werken op 
huidige projecten. Indien u vragen heeft over het Sportakkoord Hoeksche Waard dan kunt u 
contact opnemen met Colinda Tijl of Joop Scherpenzeel van de gemeente Hoeksche Waard, tel. 
088 - 6473647. 
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1. Dlgltale ontalultlng sportaanbod 
Ambitie 

Omschrijving 

Werkzaamheden 

Doel 

Resultaat 

Uitvoerder( -s) 

Partners 

Budget 

- Services sportlijn 

- Sportakkoord 

I. Inclusief sporten & bewegen 

ll. Duurzame sportinfrastructuur 

Het Fonds Gehandicaptensport stelt het online platform 'Uniek Sporten' beschikbaar 

aan WMO-reglo's om de sport meer toegankelijk te maken voor mensen met een 

beperking. Op dit platform Is geen aanbod vanuit Hoeksche Waard zichtbaar. Het 

bestaande aanbod wordt vla de sportclubs en/of buurtsportcoaches eenmalig 

geïnventariseerd en ontsloten vla dit platform en/of Hoekschewaardactlef.nl. Ook 

bestaande aanbieders van activiteiten voor mensen zonder beperking worden 

aangespoord hun aanbod te actualiseren en nieuwe aanbieders worden aangespoord 
zich aan te melden. 

Inventarisatie 

Het aanbod voor mensen met een beperking Is (online) zichtbaar 

Een jaarlijkse campagne stimuleert bestaand en nieuw aanbod voor mensen met een 

beperking. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld meer website bezoeken (in 2021) of 

deelnemers aan het lokale aanbod. 

Hoeksche Waard Actief 

Fonds Gehandicapten Sport, Sportaanbieders 

2.01.2 2Q2Q 

n.v.t. 

n.v .t. 
n.v.t . 

C 2.000 = 38 uur of 

werkbudget 

ZQll 
n.v.t. 

C 2.000 = 38 uur of 

~ erkbudget 

2. Verenigingsaanbod voor mensen met een beJ>erklng 
1 

Ambitie 

Omschrijving 

Werkzaamheden 

Doel 

Resultaat 

Uitvoerder(-s) 

I. Inclusief sporten & bewegen 

Het verenigingsaanbod wordt uitgebreid door geïnteresseerde verenigingen te 
ondersteunen in het opzetten van activiteiten, begeleiding, et cetera voor nader te 

specificeren doelgroepen die behoefte hebben aan sport en/of bewegen in 

verenigingsverband. 

Inventarisatie vraag en bestaand aanbod, kennisoverdracht, begeleiding, zichtbaar 

maken ~an het aanbod/ werving deelnemers 

Verenigingen krijgen ondersteuning bij het opzetten van aanbod voor specifieke 

doelgroepen. Daarnaast wordt onderlinge samenwerklng en kennisdeling 

tlmuleerd. -- ---
Er zijn twee ondersteuningstrajecten aangeboden, twee 
deskundigheidsbijeenkomsten en één jaarlijkse netwerkmeeting voor het opzetten en 

J behouden van lokaal aanbod voor mensen met een beperking 

Verenigingen waaronder TVO, TV Westmaas, Duikteam Hoeksche Waard, Stichting 

Dalnltjl Alklbudo, Blauwe Vogels speltak bij Scouting 

J 

Partners 

Budget 

-,- --- ~ --
i Sportbonden (Sportllj n Services), Hoeksche Waard Actief, zorgprofessionals, et cetera 

2IU2 2Q2Q I ZQll 

- Services sportlijn 25 uur 25 uur 
1 
25 uur 

- Sportakkoord n.v .t . C 5.000 = 96 uur of C 5.000 = 96 uur of 

werkbudget ~ erkbudget 
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3. Sportaanbod voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 
Ambitie 

Omschrijving 

Werkzaamheden 

Doel 

1. Inclusief sporten & bewegen 

Alle bij het lokaal sportakkoord betrokken partijen spannen zich in om de bekendheid 

van de bestaande jeugdfonds sportregeling Hoeksche Waard te vergroten door het 

gebruik hiervan bij door jeugdige sporters te stimuleren. 

Inventarisatie, signalering,± 40 uur per uitvoerder _________ _ 

+ 10 deelnemende kinderen, voor zover de huidige gemeentelijke middelen daarvoor 

toereikend zijn 

Resultaat 

Uitvoerder( -s) 

___ 1 +10 lidmaatschappen in 2021 

Alle bij het lokaal sportakkoord betrokken partijen. Geïnteresseerde verenigingen zijn 

o.a. Hockeyclub Hoeksche Waard, Duikteam Hoeksche Waard 

Partners n.t.b., o.a. onderwijsinstellingen, verenigingen, Hoeksche Waard Actief en 

--t intermediairs ----
Budget Z2l2 ZQ2.Q. 

- Services sportlijn n.v.t. n.v .t. ,~·.': 
- Sportakkoor_d __ n.v.t. n.v.t . n.v.t. _ _____J ---

4. Sportaanbod voor senioren 
Ambitie 1. Inclusief sporten & _!>ewegen 

Omschrijving Het bestaande verenigingsaanbod, zoals bijvoorbeeld het walking football dat wordt 

georganiseerd door de voetbalverenigingen in Oud-Beijerland, wordt uitgebreid door 

geïnteresseerde verenigingen te ondersteunen in het opzetten van activiteiten, 

begeleiding, materialen, et cetera. voor ouderen die behoefte hebben aan sport of 

bewegen in verenigingsverband. 

Werkzaamheden Inventarisatie vraag en aanbod, kennisoverdracht, begeleiding, zichtbaar maken van 

het aanbod/we~ing deelnemers 

_ __ +3 verenigingen met aanbod in 2021 
1
Doel 

Resultaat +10 lidmaatschappen per vereniging in 2021 (+30 totaal) 

Uitvoerder(-s_) _____ v_e_re_n_i:,.g_in..,.,g'-e_n_w_a_a_r_o_nd_e_r_W __ N_S_W __ N_u_m_a_n_s_d_o~rp __________ _ 

Partners Sportbonden (o.a. Sportlijn Services), Hoeksche Waard Actief, Welzijn Hoeksche 

Waard 

Budget 

- Services sportlijn 

- Sportakkoord 

Z2l2 
25 uur 

n.v.t. 
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ill.l2 
25 uur 

C 5.000 = 96 uur of 

____ ___ w_ erkbudget 

.2..Q.2.1 

25 uur 

C 5.000 = 96 uur of 

~ rkbudget 
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S~ ggerichte d~ ndlgheldsbevorderlng voor vitale sportverenigingen ____ ~--~~~~ 

Ambitie III. Vitale sport- en beweegaanbieders 

Omschrijving 

Werkzaamheden 

Doel 

Resultaat 

Uitvoerder( -s) 

Partners 

Budget 

- Services sportl ijn 

- Sportakkoord 

Aan verenigingen (meer) passende ondersteuning geboden bij het vitaler en 

toekomstbestendiger worden. Dit kan intern gericht zijn maar ook extern, zoals het 

versterken van de samenwerking tussen verenigingen, (bewegings-)onderwijs en/of 

andere organisatieverbanden in de sport . De hoofdthema's waarlangs ondersteuning 

wordt geboden zijn: Organisatie, Vrijwilligers, Leden (zie ook 2 en 4 voor de 

doelgroepen mensen met een beperking en senioren), Accommodatie, Financiën 

__ Inventarisatie vraag, kennisoverdracht, begeleiding en nazorg 

+40 deelgenomen verenigingen in 2021 

+Bij 30 van de 40 verenigingen is de ondersteuning succesvol geweest (per 

-~ hulpvraag/traject wordt het te behalen effect afgesproken) 

Verenigingen waaronder TV Westmaas, sportbonden (o.a. Sportlijn Services; per 

➔ thema verschillend wat/_hoe intensief) en Hoeksche Waard Actief 

Welzijn Hoeksche Waard (vanuit vrijwilligerscollege), verenigingen (onderling 

kennisdelend), Sportraad en overige partijen met verenigingsondersteuningsaanbod. 
• 1.012- - 1.012 i 2021 

25 uur 

n.v.t . 

25 uur 

C 6.500 = 125 uur of 

werkbudget 

25 uur 

C 6.500 = 125 uur of 

~ erkbudget 

6. Vraaggerichte deskundigheidsbevordering voor een vellig sportklimaat bij sportverenigingen 

Ambitie 

Omschrijving 

Werkzaamheden 

Doel 

Resultaat 

Uitvoerder(-s) 

Partners 

IV. Positieve sportcultu_ u_r __ 

Aan verenigingen wordt (meer) passende ondersteuning geboden bij het realiseren 

van een veilig en positief sportklimaat. De hoofdthema's waarlangs ondersteuning 

wordt geboden: 

a. Beleid: aannamebeleid, gedragscode, gedragsregels, waarden- en normenbeleid, 

vertrouwenscontactpersoon, verklaring omtrent gedrag, seksuele intimidatie en/of 

misbruik en discriminatie 

b. Ouderbetrokkenheid: het adviseren en in praktijk begeleiden van verenigingen op 

o.a. de thema's 'warm welkom' en 'intakebeleid' 

c. Versterken jeugdafdeling: het opleiden, ondersteunen, adviseren en begeleiden 

van trainers (o.a. de vier inzichten) / assistenten / coördinatoren / 

jeugdcommissies en scheidsrechters. 

d. Optioneel, afhankelijk van de vraag en/of mogelijkheden voor ondersteuning, 

eventueel na 2021: Sport in het Jeugdnetwerk: signaleren kun je leren, melden 

en oppakken van zorgsignalen en verbinding van verenigingen met wijkpartners. 

De maatregel vormt een goede aanvulling op bestaande en nieuwe programma's 

die gericht zijn op onder andere de rookvrije accommodatie, de gezonde(re) 

sportkantine en/of verantwoord alcoholbeleid . 

Inventarisatie, kennisoverdracht, begeleiding 

+ 10 deelgenomen verenigingen in 2021 

Bij 8 van de 10 verenigingen is de ondersteuning succesvol geweest (per hulpvraag/ 

traject wordt het te behalen effect afgesproken) 

Verenigingen waaronder TV Westmaas, sportbonden (o.a. Sportlijn Services; per 

thema verschillend wat/hoe intensief; voord. zijn geen services beschikbaar) en 

Hoeksche Waard Actief. 

Centrum voor Veilige Sport Nederland, organisaties uit het jeugdnetwerk en overige 

partijen met verenigingsondersteuningsaanbod. 
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1 
Budget 

- Services sportlij n 

\ - Sportakkoord 

17. Gezond dorp 

Ambitie 

Omschrijving 

' Werkzaamheden 

Doel 

1 
Resultaat 

Uitvoerder(-s) 

Partners 

Budget 

- Services sportlij n 

- Sportakkoord 

[!. MQScan 

Ambitie 

Omschrijving 

Werkzaamheden 

Doel 

Resultaat 

Uitvoerder(-s) 

Partners 

Budget 

- Services sportlijn 

- Sportakkoord 

12..0ll 2020 2.Qll 

25 uur 25 uur 25 uur 

n.v.t. ( 6.500 " 125 uur of ( 6.500 • 125 uur of 

werkbudget werkbudget 

11v. Positieve sportcultuur 

Vanuit één of meer dorpen In Hoeksche Waard wordt aangesloten bij het Init iatief 

• Gezond Dorp#. Lokale winkels, restaurants, sportverenigingen, huisartsen, 

apotheken, fysiotherapeuten sluiten een 'convenant' waar iedereen zijn beste beentje 

I voor zet om de gemeenschap gezonder te krijgen. 

Inventarisatie, kennisoverdracht en preventie, samenbrengen van partijen, 

1 
bewustwording, educatie, activiteiten ten behoeve van een gezonde leefstijl 

+ 1 Gezond Dorp waarin de samenwerking tussen lokale partijen wordt gestimuleerd 

ten behoeve van de gezondheid van de Inwoners. 

Significante verbetering In beweegnorm en het toenemen van gezond gewicht. 

Welzijn Hoeksche Waard 

Geïnteresseerde verenigingen, waaronder W Zlnkweg Buurtschap, 

badmintonvereniging Puba en Team Fit 

2Q12 2020 2.Q2l 

n.v.t . n.v.t . n.v.t. 
n.v.t . C 5.000 = 96 uur of C 5.000 = 96 uur of 

werkbudget , werkbudget 

V. Vaardig in bewegen 

Een beweegvaardigheidstest brengt de motorische ontwikkeling van schoolkinderen in 

kaart. Zo worden achterstanden eerder gesignaleerd en talenten vroeger herkend. 

Leerkracht, school en gemeente hebben Inzicht in de motorische ontwikkeling van 

kinderen. Zo kan het schoolbeleid, lesaanbod gerichter, beter en effectiever worden 

opgezet. Ook kan er gericht worden doorverwezen naar bijvoorbeeld 

sportverenigingen of motorische remedial teaching in beweging. t - --
➔ Meten en rapporteren 

De beweegvaardigheid van kinderen tot 13 jaar wordt één keer per twee jaar in de 

Hoeksche Waard in beeld gebracht. Deze Informatie wordt (anoniem) beschikbaar 

gesteld voor het Onderwijs (bestuur en Individuele basisscholen) en de gemeente 

Hoeksche Waard. Het basisonderwijs wordt gestimuleerd beweegbeleid te 

ontwikkelen of te versterken • .... 
Met de beweegstatus en resultaten van kinderen kan het Onderwijs en gemeente 

Hoeksche Waard gericht per beweeg stimulerende en versterkende interventies en 

projecten opzetten. Er zijn :f:: 40 basisscholen die In 2021 gebruik hebben gemaakt 

i (w~ r gewenst) van de beweegvaardigheidstest. 

Regiekr8, vanuit lokaal initiatief Hoeksche Waard Actief 

MQ-scan en onderwijsinstellingen, eventueel uit de Sportlijn Services ondersteuning 

tbv motorische ontwikkelingen (geen MQ-scan beschikbaar uit die services) . 
T -- - - ..,. 

2..0ll 2020 2.Qll 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

( 8.500 = 163 uur of 

werkbudget 

n.v .t . 

C 8.500 = 163 uur of 

_ werkbudget 
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19. Side events faciliteren 

Ambitie VI. 'Topsport die inspireert' 
Omschrijving 

Werkzaamheden 
1 

Doel 

Resultaat 

Uitvoerder(-s) 

Partners 

Budget 

- Services sportlijn 

- Sportakkoord 

Bestaande lokale sportevenementen en/of kampioenswedstrijden en nieuwe 

initiatieven worden gemeld en gekoppeld aan verenigingen/accommodaties. Door 

duidelijke verbindingen met de breedtesport te leggen, genereert het evenement 
meer maatschappelijk rendement. 

1 Organiseren van side events 

+3 side events in 2021 (weliswaar afhankelijk van wat er bestaand georganiseerd 

1 
wordt in de Hoeksche Waard of eventueel zelfs daarbuiten) 

+3 verenigingen die in 2021 profiteren van een bestaand event of nieuw initiatief, 

zoals extra lidmaatschappen of inkomsten (per side event wordt het te behalen effect 
afgesproken). 

Geïnteresseerde verenigingen, waaronder W Apollo, W NSW Numansdorp, Wieler 

en duursport Hoeksche Waard / Hoeksche Renners, Hoeksche Waards Dames Peloton, 
Stichting BB-Tour Hoeksche Waard (i.o.), Hoeksche Waardse schaatsmarathon, 

Strijense IJsdub, Koppeltijdrit HW 

N.t .b. 

n.v.t. 

n.v.t . 
n.v.t. 

t: 5.000 = 96 uur of 

werkbudget 

, n.v.t. 

1 t: 5.000 = 96 uur of 

werkbudget 

l 10. Hoekse Waardse Waardering 

Ambitie 

Omschrijving 

1 Werkzaamheden 

Doel 

1 

1 Resultaat 

t 
Uitvoerder(-s) 

1 Partners 

Budget 

- Services sportlijn 

- Sportakkoord 

VI. 'Topsport die inspireert' 

De Hoeksche Waardse Waardering is een jaarlijks evenement of moment dat op een 

feestelijke wijze het lokale sportaanbod en bijzondere prestaties zichtbaar maakt. De 

manier waarop dit met elkaar georganiseerd wordt is bijvoorbeeld afhankelijk van 

bestaande events zoals de uitreiking van de vrijwilligersspeld en huldigingen. 

Organiseren van sportgala 

Er is een jaarlijks moment/evenement waarbij bijzondere prestaties met elkaar 

gevierd en gewaardeerd worden 

Door het bundelen van Hoeksche Waardse waarderingen ontstaat een beweging 

waarbij topsporters, vrijwilligers en andere uitblinkende Hoeksche Waarders en 

Hoeksche Waardse projecten de aandacht krijgen die ze verdienen. Prestaties en 

andere bijzondere resultaten worden met elkaar gevierd. Dit event is voor iedereen, 

met of zonder beperking. Er is aansluitend op bestaande initiatieven één jaarlijks 

moment, bijvoorbeeld tijdens de nieuwjaar conferentie van de gemeente Hoeksche 

Waard. --- - -
Regiekr8, vanuit lokaal initiatief Hoeksche Waard Actief en de Gemeente Hoeksche 

Waard 

Gemeente, sportraad, bedrijfsleven 

1 ~~v~;. 1Q22 1.Qil 
n.v.t. n.v .t. 

n.v.t . t: 6.500 = 125 uur of t: 6.500 = 125 uur of 

1 werkbudget werkbudget 

1 
1 

1 

-- -
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Samenvatting inzet en budget 

maatregel 

1. Digitale ontsluiting sportaanbod 

Sportakkoord 
2020/2021 
C 2.000 = 38 uur 
of werkbudget 

Sportlljn 
2019/2020/2021 
n.v.t . 

2. Verenigingsaanbod voor mensen met een beperking C 5.000 = 96 uur 

of werkbudget 
3. Sportaanbod voor kinderen uit laag inkomensgezinnen n.v.t. 

4. Sportaanbod voor senioren C 5.000 = 96 uur 

of werkbudget 
5. Vraaggerichte deskundigheidsbevordering vitale verenigingen C 6.500 = 125 uur 

of werkbudget 
6. Vraaggerichte deskundigheidsbevordering veilig sportklimaat C 6.500 = 125 uur 

of werkbudget 
7. Gezond dorp C 5.000 = 96 uur 

8. MQ Scan, inclusief kosten MQ 

9. Side events faciliteren 

of werkbudget 

C 8.500 = 163 uur 
of werkbudget 

C 5.000 = 96 uur 
of werkbudget 

25 uur 

n.v.t. 

25 uur 

25 uur 

25 uur 

n.v.t. 

n.v .t . 

n.v.t. 

10. Hoekse Waardse Waardering C 6.500 = 125 uur n.v .t . 

Totaal per jaar 
of werkbudget 

C 50.000 = 960 uur 100 uur 
of werkbudget 

ALDUS OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND TE MAASDAM, HOEKSCHE WAARD: 

Datum: 1 november 2019 

Welzijn Roekl..c;l11e"1'N 

V. Hersbach 
Regiekr8 
G. de Vogel 
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Sportraad Hoeksche Waard 
P. Nootenboom 
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