
Als beleidsadviseur Sport & Gezondheid geef ik jullie graag een update over de
laatste ontwikkelingen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Ik heb het
afgelopen half jaar geproefd dat in Buren de afstand tussen onze gemeentelijke
organisatie en uitvoering soms erg groot kan zijn. Iets wat ik erg jammer vind en
waar ik ook graag verandering in wil brengen.  

Met deze nieuwsbrief wil ik daar een eerste stap in zetten en proberen om af en toe
lokale partijen, sportorganisaties én inwoners op de hoogte te brengen van de
laatste ontwikkelingen die spelen bij het maken en uitvoeren van het sport- en
gezondheidsbeleid in Buren.

 
Met welk doel? 
Ik geloof in de kracht van samen en verbindingen leggen, want alleen kom je een
heel eind, maar samen kom je verder. Niet alleen tussen de ambtelijke organisatie
en b.v. sportverenigingen, maar ook tussen sportverenigingen onderling, met
scholen, kinderopvangorganisaties, buurthuizen, zorginstellingen, welzijnswerk of
met Samen in beweging!, noem het maar op! Dat betekent overigens niet dat er nu
geen goede dingen gebeuren, maar wel dat het op sommige vlakken beter kán.
Wanneer we op deze manier met elkaar kunnen werken aan #burenbeweegt lukt
het ons om díe beweging te maken naar een sportief, gezond en vitaal Buren! Ik
ben enthousiast en kom in beweging. Wie doet mee?

In deze nieuwsbrief praat ik jullie bij over de Lokale Akkoorden (Sport en Preventie),
de nieuwe sportverenigingscoach en 
Buren als JOGG gemeente.

Sinds 1 januari 2022 is Buren JOGG
gemeente. JOGG staat voor Gezonde
Jeugd, Gezonde Toekomst. 

Concreet betekent dit dat wij samen
met maatschappeli jke organisaties en
bedrijven voor onze Burense jeugd en
jongeren een stevige basis neer wil len
zetten als het gaat om een gezonde
leef- en beweegomgeving. Wat
overigens niet betekent dat meteen
alles gezond hoeft te zijn, maar wél
dat de gezonde keuze de makkeli jke
keuze wordt.

Vorige maand vond bij OBS de Meent
in Ommeren de officiële
bekendmaking plaats. Met het lopen
van the daily mile en een clinic
zitvolleybal l iet de school zien achter
Buren als JOGG gemeente te staan! 

Joris Maier gaat de kar trekken en
wordt onze lokale JOGG regisseur. Hij
is in Neder-Betuwe ook actief als
JOGG regisseur en kan met zijn lokale
kennis en ervaring ervoor zorgen dat
we de juiste parti jen aan elkaar
verbinden. 
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Ook in 2022 - het laatste jaar van het Lokaal Sportakkoord - kunnen er weer
aanvragen gedaan worden vanuit het Lokaal Sportakkoord! Heb je een goed idee
of initiatief dat voldoet aan de voorwaarden én past bij één van deze thema's? 
Kom dan SAMEN in actie! 

De 1e aanvraagronde staat open van 13 april t/m 11 mei 2022. In augustus volgt
de 2e aanvraagronde. Het doen van een aanvraag kan eenvoudig door het
aanvraagformulier in te vullen en te sturen naar gezondin@buren.nl. Let erop 
dat de voorwaarden iets zijn aangepast. Het Lokaal Sportakkoord en de
voorwaarden vind je HIER!

Mijn naam is Johan van Kouterik en met veel plezier ga ik voor een paar uur per week invull ing geven aan de rol van Sportverenigingscoach

binnen de gemeente Buren. Een nieuwe functie die bedoeld is om de Burense sportverenigingen te ondersteunen en te begeleiden en om

een bij te dragen aan de ambitie sportverenigingen te doen uitgroeien naar toekomstbestendige, vitale en maatschappelijk betrokken

verenigingen. In deze adviserende rol zet ik mij graag in voor de sport en voor een veil ig en gezond sportklimaat. 

Vanaf 2018 ben ik betrokken bij de Burense voetbalverenigingen en de afgelopen jaren heb ik een bijdrage mogen leveren aan de

oprichting van de Burense Sport Coöperatie (BSC) en de totstandkoming van meerjarige afspraken tussen de gemeente Buren en de BSC op

het gebied van accommodatiezaken en vitaliteit. Op verzoek van zowel bestuur als aangesloten clubs ben nog betrokken bij de BSC in de

rol van adviseur. Daarnaast ben ik in het kader van JOGG verbonden aan Sportbureau Betuwe. Verder ben ik betrokken geweest bij de

totstandkoming van het Sport- en Beweegakkoord (Lokaal Sport Akkoord Buren). Door dit alles ben ik bekend met het Burense sportklimaat

en de lokale sport(beleids)ontwikkelingen. Vele jaren ben ik in diverse functies en op uiteenlopende terreinen actief geweest in zowel het

sportverenigingsleven als binnen (grote) sportorganisaties waardoor ik de nodige bestuurli jke en organisatorische ervaring heb kunnen

opdoen.

Ik ben goed bereikbaar en schroom niet om jouw verenigingsvraag, -uitdaging of -idee bij mij neer te 

leggen! Ik ki jk uit naar een open en goede samenwerking met zowel de georganiseerde Burense sport 

als de hierbij betrokken partijen, organisaties en instanties. 

Eén van de acties uit het Lokaal Sportakkoord Buren is het realiseren van een
'verenigingsondersteuner' die ALLE sportverenigingen in Buren kan ondersteunen
waar nodig. Of dat nu is met het verenigingsbeleid, accommodatiezaken,
vrijwilligers en/of kader, dat maakt niet uit! Het belangrijkste is dat verenigingen
weten dat als ze ergens tegenaan lopen, ze contact kunnen zoeken met deze
persoon. Wij vonden het belangrijk om gehoor te geven aan deze actie én wens. 

Daarom vervult Johan van Kouterik sinds 1 januari '22 de nieuwe rol van
Sportverenigingscoach in Buren. Een vraagbaak en hulplijn vóór de
verenigingen, waarbij hij zich ook zal gaan bezighouden met het aanbieden van
workshops en het doen van een sportverenigingsscan. Johan staat in nauw contact
met de buurtsportcoaches van 'Samen in beweging' om zo samen het sporten en
bewegen in Buren te ondersteunen en te optimaliseren. Fijn dat je er bent Johan!
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SPORTVERENIGINGSCOACH

SPORTVERENIGINGSCOACH stelt zich voor:De

LOKALE AKKOORDEN  Inclusief sporten & bewegen

 Vitale sport- & beweegaanbieders

Van jongs of aan 
vaardig in bewegen

 Duurzame sport- en beweegomgeving

LOKAAL SPORT- & BEWEEGAKKOORD

LOKAAL PREVENTIEAKKOORD
Sinds 2021 heeft de gemeente Buren ook een Lokaal Preventieakkoord. Hierin
staan plannen hoe we de komende 3 jaar willen werken aan dat onze inwoners
minder gaan roken en drinken, hoe we eenzaamheid tegen kunnen gaan én hoe
we meer inwoners richting een gezond(er) gewicht kunnen laten bewegen. Heb jij
ideeën hierover, wil je meedenken en/of doen? Neem dan contact op met onze
gezondheidsmakelaar Volwassenen Maaike Geertzen,
mgeertzen@ggdgelderlandzuid.nl.

sportloket@betuweinbeweging.nl

06-53177893 Johan van Kouterik
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