
Zet sport op de 
lokale politieke 
agenda!

#wewinnenveelmetsport
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16 maart 2022: 
 Gemeenteraadsverkiezingen

• Politieke partijen schrijven de verkiezingsprogramma’s.  
• Sportclubs kunnen in gesprek gaan met politieke partijen. 

• Politieke partijen stellen verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijst vast.
• Sportclubs bepalen hun campagneacties en melden zich via  

www.sportcampagne.nl aan bij hun provinciale coördinator.

• Politieke partijen willen hun ambities met de gemeente én sport graag uitdragen. 
• Sportclubs springen hierop in en organiseren bijvoorbeeld een werkbezoek, sport-

debat of rondetafelgesprek. 

• Politieke partijen beginnen onderhandelingen over nieuw collegeakkoord.
• Sportclubs leveren input voor het collegeakkoord en blijven ook daarna 

politici informeren over het wel en wee van de sport in hun gemeente. 

Deze infographic is bedoeld voor alle sportclubs in Nederland. Met de term 
sportclub worden zowel sportverenigingen als sportondernemingen bedoeld.

https://nocnsf.nl/sportcampagne
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4 stappen

• Sport als belangrijk 
lokaal thema.

• Sport levert een 
essentiële bijdrage 
aan lokale samen-
leving.

• Zoek naar gezamen-
lijke uitdagingen of 
knelpunten binnen 
de gemeente.

• Sluit aan op actuele 
thema’s, zoals pre-
ventie, integratie of 
wonen en recreëren. 

• Benader de politiek 
collectief of indivi-
dueel.

• Benader partijen 
waarvan jij denkt 
dat ze iets met sport 
hebben, of waar 
sport een oplossing 
kan bieden voor een 
probleem binnen de 
gemeente.

• Benader de huidige 
raadsleden, die veel 
invloed hebben in 
jouw gemeente. 

• Gebruik de Toolkit 
van NOC*NSF; ook 
ná de gemeente-
raadsverkiezingen 
2022.

• Werk samen met 
ander sportclubs, 
onderwijsinstellin-
gen, zorginstellin-
gen of welzijnsin-
stellingen.

• Organiseer (geza-
menlijk) een debat 
of werkbezoek op 
de club.

• Betrek de politiek 
bij clubactiviteiten 
en nodig ze uit voor 
sportevenementen.

Agendeer sport  
op de lokale  

politieke agenda

Belangrijke gespreks-
onderwerpen voor de 

Sportcampagne

Voer het gesprek  
met de juiste lokale 

politici

Houd sport op de  
lokale politieke agenda

Nu is hét moment 
om invloed op de 

verkiezingsprogramma’s 
uit te oefenen. De 

partijen moeten op 
hun vergade ring in 

oktober of november het 
verkiezingsprogramma 

vaststellen.

Een goede voorbereiding 
en inhaken op relevante 

onderwerpen zijn 
essentieel.

Goed doordachte input 
helpt lokale politici bij 

hun beleid. Ga met 
politici in gesprek over 
de kracht van sport en 

bewegen.

Blijf actief in het onder-
houden van contacten en 
betrek politici en leden bij 

clubactiviteiten.
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Word lid van een lokaal sportcampagneteam via www.sportcampagne.nl

De Sportcampagne 2022 wordt georganiseerd door het Sportcampagneteam NL, een samenwerking van Sport-
kracht12, NOC*NSF, sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Vereniging Sport en Gemeenten en 
met medewerking van Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut

https://nocnsf.nl/sportcampagne
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