Sportakkoord
“Waadhoeke Beweegt Mee”

Warming up
Met veel plezier mag ik u hierbij het eerste Sportakkoord van Waadhoeke presenteren. Met dit
sportakkoord willen we bereiken dat zoveel mogelijk inwoners in beweging blijven. Op het kaatsveld
of op de tennisbaan, in een binnen-of buitensportaccommodatie, via georganiseerd of
ongeorganiseerd sporten, voor de krans of voor het plezier. Voor een ieder is er in Waadhoeke een
mogelijkheid om lekker te sporten en te bewegen. Dát willen we in Waadhoeke blijven stimuleren.
Het sportakkoord is met inzet van heel veel betrokkenen opgesteld. Uit de startblokken gegaan in het
prachtige sportpark De Waaie te Sint Annaparochie. Daar konden we rekenen op een grote opkomst.
Onderhavig document is daar het resultaat van. Een mooie prestatie!
De tweede sessie heeft helaas nog op zich moeten wachten vanwege de corona maatregelen.
Ondertussen staat deze gepland in september in het prachtige en sportieve MFA van Minnertsga.
Waar we gezamenlijk kunnen komen tot het uitwerken van de acties.
Gelukkig hoefden we in onze gemeente niet op de nullijn te beginnen. We konden verder borduren
op de mooie sessies die we met elkaar hadden gehad in het kader van de eind 2019 vastgestelde
sportnota “Waadhoeke beweegt mee”.
Via deze weg wil ik alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan dit eerste Sportakkoord van
Waadhoeke hartelijk bedanken. Zonder uw inzet was dit akkoord niet tot stand gekomen.
Ik wens de kopgroep die dit sportakkoord verder begeleidt, heel veel succes! Ik hoop dat we hiermee
een boppeslach slaan!

Met een sportieve groet,
Caroline de Pee
Wethouder Sport

Auteur Karin Zwart / Jennifer Batteram
Publicatiedatum juni 2020
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1. Aftrap
In navolging van het Landelijk Sportakkoord en aanvullend op de in november 2019 opgeleverde sport- en
beweegvisie “Waadhoeke beweegt mee!” is het lokale sportakkoord Waadhoeke ontwikkeld.
Sportverenigingen, zorgprofessionals, welzijnsorganisatie, het onderwijs en anders georganiseerde sport- en
beweegaanbieders hebben hierin actief samengewerkt. In werksessies zijn door deze spelers op verschillende
speerpunten ambities, doelstellingen en concrete acties geformuleerd.
Met dit sportakkoord willen we bereiken dat we door brede sportbeoefening zoveel mogelijk inwoners in
beweging krijgen en houden. Sportvoorzieningen zijn betaalbaar, toekomstbestendig en bereikbaar én sluiten
aan bij de sport en beweegbehoefte van inwoners, zodat zij actief en fijn leven in vitale dorpen en wijken.
De komende jaren gaan we hier met elkaar mee aan de slag.

2. Wedstrijdanalyse
De gemeente Waadhoeke is een relatief jonge gemeente die in 2018 is ontstaan. De gemeente heeft
46.091 inwoners en bestaat uit 41 kernen, met Franeker als hoofdstad.
Waadhoeke is een sportieve gemeente. Kenmerkend is dat de gemeente een brede spreiding heeft van
sportverenigingen en- voorzieningen. In elk dorp en in de stad zijn verenigingen actief. Daarmee heeft
Waadhoeke een breed en toegankelijk aanbod voor sporten en bewegen. Samen met de rijke historie van de
kaatssport maakt dit de sportinfrastructuur uniek. Ook hebben de sportvoorzieningen in Waadhoeke een
belangrijke sociale functie. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, samen sporten en bewegen of
vrijwilligerswerk doen. Vooral in de vele kleine kernen die de gemeente rijk is, is sport een belangrijke sociale
binder.
Desondanks heeft Waadhoeke, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, ook te maken met sportieve
uitdagingen. Denk aan demografische ontwikkelingen (krimp en ontgroening), individualisering, digitalisering,
terugloop van vrijwilligers en ledenaantallen, overgewicht, beweegarmoede, zelfredzaamheid en een overheid
die burgerparticipatie centraal stelt. Ook is het voor nog niet iedereen vanzelfsprekend om te sporten en
bewegen, doordat zij hier belemmeringen in ervaren.
Van belang is dat we hierop inspelen in het sportakkoord. Hierbij hebben de spelers, vertegenwoordigd uit de
sport, welzijn, zorg, het onderwijs en de gemeente uitgesproken dat zij zich in gezamenlijkheid inzetten voor
plezierig sporten, bewegen en spelen in Waadhoeke.
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2.1 Trends en Ontwikkelingen

* bronnen; zie bijlage 1
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3. Tactiek
Met het Sportakkoord Waadhoeke willen we bereiken dat door brede sportbeoefening zoveel mogelijk
inwoners in beweging komen en blijven. Sportvoorzieningen zijn betaalbaar, toekomstbestendig en
bereikbaar én sluiten aan bij de sport en beweegbehoefte van inwoners, zodat zij actief en fijn leven in vitale
dorpen en wijken.
We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. En dat doen we
samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en gemeente bundelen de krachten. We leggen
verbindingen in en tussen de dorpen/kernen, maar pakken zaken ook gemeente breed op. We zorgen dat
iedereen, van jong tot oud, meedoet. We nemen drempels weg en maken sport en bewegen zo
vanzelfsprekend mogelijk. We haken aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe
initiatieven te realiseren.
Samen werken we aan een omgeving waar iedereen gezond en sportief kan opgroeien, waar niemand aan de
kant staat, waar we naar elkaar omkijken en waar sterke en vitale sport- en beweegaanbieders zorgen voor
ontmoeting en ontspanning.
Om dit te kunnen realiseren sluiten we aan bij de sport- en beweegnota “Waadhoeke Beweegt Mee , die eind
2019 is opgeleverd. In dit akkoord hebben we, in navolging van de sport- en beweegnota samen een aantal
belangrijke ambities benoemd en daar waar nodig aangevuld. Ambities waar we, de komende jaren, samen
mee aan de slag gaan. De ambities zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:






Sport- en beweegaanbod jeugd
Kwetsbare doelgroepen
Vitale verenigingen en positieve sportcultuur
Sportaccommodaties
Beweegvriendelijke omgeving

Vervolgens zijn er per thema een aantal doelstellingen en verschillende concrete acties benoemd. De
komende twee jaar worden deze acties tot uitvoering gebracht.
Looptijd Sportakkoord Waadhoeke
Het sportakkoord Waadhoeke sluit aan bij de looptijd van de sportnota “Waadhoeke Beweegt Mee”. Ieder jaar
wordt het sportakkoord geëvalueerd. Er wordt gekeken of de ambities nog aansluiten bij de lokale situatie.
Daarnaast worden de verschillende acties aangescherpt en/of aangevuld. Op deze manier blijft het
sportakkoord actueel en voldoen aan de wensen en behoeften van de inwoners en betrokken spelers.
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3.1 Sport- en beweegaanbod jeugd
Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. De oorzaken
hiervan zijn divers. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, weinig bewegingsonderwijs door een vakleerkracht en
het ontbreken van voldoende veilige en uitdagende speelplekken. Maar ook de terughoudende en
voorzichtige houding van veel ouders en verzorgers bij het buitenspelen speelt een rol. Gevolgen hiervan zijn
dat kinderen motorisch minder vaardig zijn dan 10 jaar geleden en dat 13% overgewicht heeft in Waadhoeke.
Daarom is het van belang dat we van jongs af aan inzetten op het beweegvaardiger maken van kinderen en
dat zij hier plezier aan beleven. Hiermee leggen we een goede basis voor hun toekomst.
Doelstelling
 Kinderen en jeugd in Waadhoeke hebben plezier in sport en bewegen en leggen daardoor een goede
basis voor de toekomst.
Wat gaan we doen?
Wat
Nieuw sport- en beweegaanbod ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte van
kinderen en jeugd. Dit in samenwerking met sport- en beweegaanbieders,
onderwijs en gemeente

Wie
Buurtsportcoaches,
verenigingen,
onderwijs

Specifiek aanbod voor kinderen en jeugd met overgewicht ontwikkelen of
aansluiten bij bestaand aanbod en initiatieven gericht op kinderen en jeugd met
overgewicht.

Werkgroep jeugd
lokaal
sportakkoord
Buurtsportcoaches,
verenigingen,
kinderopvang en
onderwijs
werkgroep jeugd
lokaal
sportakkoord

Project “Persoonlijke begeleiding richting sport en beweegaanbod voor leerlingen
(12-18 jaar)”opstarten. Door bijvoorbeeld vitaliteitsgesprekken op school of bij de
vereniging te voeren

Werkgroep jeugd
lokaal
sportakkoord

Gemeente Waadhoeke gaat de mogelijkheid tot JOGG gemeente onderzoeken
Bereik Jeugdfonds Sport en Cultuur verhogen

Gemeente
Gemeente

Naschools sport- en beweegaanbod op en rondom 8 integrale kindcentra (IKC’s)
ontwikkelen. Dit in samenwerking met sport- en beweegaanbieders en gemeente.
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3.2 Kwetsbare doelgroepen
Lekker sporten en bewegen. Ongeveer 47% van alle Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen en 57%
sport wekelijks. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dit is het niet altijd voor iedereen. Ook niet in Waadhoeke.
Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of mensen met een
migratieachtergrond. Zij ervaren soms of vaak belemmeringen om te gaan sporten en bewegen. Terwijl het
belang van bewegen voor deze mensen vaak nog groter is dan voor mensen die deze belemmeringen niet
ervaren. Een actief leven draagt namelijk bij aan onze gezondheid en mee doen in de maatschappij.
Feiten en cijfers
Waadhoeke vergrijst en ontgroent: het aantal 75-plussers neemt van 2015 tot 2030 toe met 86%.
Slechts 56% van de 18-65 jarigen voldoet aan de norm voor gezond bewegen.
Naar schatting heeft 10% van de mensen in de leeftijd van 12 tot 65 jaar een lichamelijke- of verstandelijke
beperking. In Friesland zijn dit ongeveer 35.000 mensen en in Waadhoeke 1.450.
In Waadhoeke zijn er 1350 minimahuishoudens. Bij deze groep volwassenen kan de financiële situatie een
drempel zijn om niet te sporten.
Doelstelling
In Waadhoeke moet iedereen kunnen mee doen aan sport en bewegen, ook voor wie dit niet vanzelfsprekend
is.
Wat gaan we doen?
Wat
Gemeente, zorg, welzijn en sportaanbieders leren elkaar kennen en gaan actief
samenwerken, zodat inwoners met een beperking de mogelijkheid krijgt om te
sporten en bewegen.
We brengen in kaart wat het huidige sport- en beweegaanbod is voor inwoners
met een beperking.

Wie
Werkgroep kwetsbare
doelgroep lokaal
sportakkoord
Gemeente

We brengen in kaart wat de sport- en beweegwensen en behoeften zijn van
inwoners met een beperking.

Werkgroep kwetsbare
doelgroep lokaal
sportakkoord
Werkgroep kwetsbare
doelgroep lokaal
sportakkoord
Gemeente
Werkgroep kwetsbare
doelgroep lokaal
sportakkoord
Gemeente
Werkgroep kwetsbare
doelgroep lokaal
sportakkoord

We creëren in samenwerking met sport- en beweegaanbieders passend sport- en
beweegaanbod.
Het starten met Volwassenenfonds Sport en Cultuur
Inzetten op regionale samenwerking op het gebied van kwetsbare groepen

Aansluiten bij provinciale campagnes en netwerkbijeenkomsten
Verbinding zoeken met andere initiatieven op het gebied van kwetsbare groepen
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3.3 Vitale sport- en beweegaanbieders en positieve sportcultuur
Sport- en beweegaanbieders zijn belangrijke spelers in het sportakkoord. Er zit veel kracht en energie bij sporten beweegaanbieders; alleen wordt er steeds meer van hen gevraagd. Ze hebben enerzijds te maken met
vrijwilligers-, kader-, en bestuurders-problematiek en anderzijds met dalende ledenaantallen. Maar ook
uitdagingen als krimp, vergrijzing, individualisering, digitalisering en een veranderende behoefte van de
‘sportconsument’ maken het voor sport- en beweegaanbieders moeilijk om voort te (blijven) bestaan.
Om op deze ontwikkelingen in te spelen is een sterke basis nodig. Wanneer deze basis op orde is kunnen
sport- en beweegaanbieders hun maatschappelijke rol pakken en in spelen op flexibiliteit, modernisering en
vernieuwing van hun aanbod. Hierbij wordt aangesloten bij de veranderende wensen en behoeften van de
inwoners.
Daarnaast moet sporten leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn. Plezier in sport is het fundament voor een leven
lang sporten. Met elkaar zorgen we ervoor dat alle sportaanbieders in Waadhoeke aandacht hebben voor
gezondheid en een positieve sportcultuur. Dat trainers, leraren en instructeurs de gezondheid en het welzijn
van het kind belangrijker vinden dan winnen en dat ouders en verzorgers langs de lijn positieve supporters
zijn.
Doelstellingen
Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen zich tot vitale aanbieders, waardoor zij hun maatschappelijke rol
(nog meer) kunnen pakken.
Bij sport- en beweegaanbieders is aandacht voor gezondheid en een positieve sportcultuur.
Wat gaan we doen?
Wat
Sport- en beweegaanbieders worden gestimuleerd en ondersteund om meer met
elkaar samen te werken. Dit kan op verschillende thema’s, bijvoorbeeld op het gebied
van kader, bestuur en vrijwilligers.
Sport- en beweegaanbieders worden geïnformeerd en gestimuleerd over de wijze
waarop zij hun vereniging kunnen besturen, zodat deze toekomstbestendig is.
Kader van sport- en beweegaanbieders krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan
scholing op het gebied van pedagogische, didactische- en motorische vaardigheden.

Sport- en beweegaanbieders worden geïnformeerd en gestimuleerd om aan de slag
te gaan met Gezonde Sportkantine.

Wie
Werkgroep
verenigingen
lokaal
sportakkoord
Gemeente /
buurtsportcoaches
Werkgroep
verenigingen
lokaal
sportakkoord
Gemeente /
buurtsportcoaches
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3.4 Sportaccommodaties
Een (multi)functionele, duurzame en kwalitatief goede sportinfrastructuur kan een belangrijke bijdrage
leveren aan het in beweging brengen van inwoners. Sportaccommodaties en-parken moeten daarom open,
betaalbaar, toegankelijk voor alle inwoners en multifunctioneel te gebruiken zijn. Daarbij is het belangrijk dat
aangesloten wordt bij de behoeften van de inwoners en (toekomstige) gebruikers. Een grotere en bredere
groep zal dan vaker gebruik maken van de sportaccommodaties- en parken, waardoor deze optimaler worden
gebruikt. Hierdoor kan de sociale samenhang in de wijk of het dorp verbeterd en de sportdeelname verhoogd
worden.
Doelstellingen
In de gemeente Waadhoeke zijn toekomstgerichte, kwalitatief goede en duurzame buitensportaccommodaties
die aansluiten bij de veranderende behoefte. Krimp grijpen we aan om de sportparken multifunctioneel te
maken.
Wat gaan we doen?
Wat
Op dorpsniveau in gesprek met sport- en beweegaanbieders en andere
belanghebbenden over het multifunctioneel gebruik maken van
buitensportaccommodaties.
Op werkbezoek met buitensportverenigingen naar ‘best practices’
buitensportaccommodatie op gebied van samenwerking (multifunctionaliteit) en
duurzaamheid.
Sportaanbieders faciliteren in uitvoeren van een “Quickscan technische staat
gebouwen”
Sportaanbieders stimuleren om accommodaties toekomstbestendig te maken
(renoveren, verduurzamen, nieuw/verbouw)

Wie
Gemeente

Werkgroep
sportaccommodaties
lokaal sportakkoord
Gemeente
Werkgroep
sportaccommodaties
lokaal sportakkoord
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3.5

Beweegvriendelijke omgeving

Steeds meer mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte. Wandelen, hardlopen en fietsen zijn niet
voor niets de sporten die het meest worden beoefend. Onze openbare ruimte is daarom eigenlijk onze
grootste sportaccommodatie. Kenmerkend is weidse ruimte - 96 km fietslooproutes en 280 km wandelpaden met veel groen en het wad. We willen dat de omgeving eraan bijdraagt dat meer mensen gaan bewegen.
Dorpen en wijken hebben een omgeving die uitnodigt om te sporten, te spelen en/of te bewegen. Daarmee
kan een beweegvriendelijke omgeving een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl.
Doelstellingen
In de gemeente Waadhoeke realiseren we een beweegvriendelijke omgeving die mensen stimuleert, faciliteert
en uitdaagt om te spelen, bewegen, sporten en te verplaatsen naar bijvoorbeeld werk of school.
Wat gaan we doen?

Wat
Benutten van centrale openbare plekken voor het organiseren van sport- en
beweegactiviteiten.

Laagdrempelig toegang tot accommodaties + meer openbaar
Sportaccommodaties meer in het zicht/aantrekkelijk maken, waardoor bewegen
wordt gestimuleerd (struiken en bomen weg)
Het onderwijs stimuleren om schoolpleinen openbaar toegankelijk te maken
De beweegvriendelijke omgeving opnemen in de nieuwe omgevingsvisie en
omgevingsplannen

Wie
Werkgroep
beweegvriendelijke
omgeving lokaal
sportakkoord
Gemeente
Gemeente

Gemeente
Gemeente
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4. Spelregels
4.1 Organisatiestructuur
Om ervoor te zorgen dat het Sportakkoord Waadhoeke een goed vervolg krijgt, hanteren we de volgende
organisatiestructuur:
Kopgroep Sportakkoord Waadhoeke
De coördinatie voor de uitvoering van het Sportakkoord Waadhoeke ligt bij de kopgroep. Vanuit de kopgroep
worden de vijf thema’s en de bijbehorende doelstellingen en acties - die gezamenlijk zijn geformuleerd gecoördineerd en gemonitord. Daarnaast is de kopgroep verantwoordelijk voor de verdeling van het
beschikbare stimuleringsbudget. Er zitten organisaties in die met een brede blik naar de sport- en
beweegsector kijken.
Samenstelling
De kopgroep heeft een brede samenstelling: Stichting de Waaie, De Skûle Welzijn, KNKB, handbalvereniging
Jupiter ’76, Sport Fryslân (buurtsportcoach) en de gemeente. De kopgroep komt minimaal 3 keer per jaar bij
elkaar.
Rol van de kopgroep
 Enthousiasmeren/informeren van eigen achterban aansluiting Sportakkoord Waadhoeke
 Verbinding zoeken met andere initiatieven en afstemming met andere beleidsterreinen
 Proces volgen en advies geven over aanpak/invulling
 Subsidie/fondswerving voor uitvoering Sportakkoord Waadhoeke
 Aanvragen beoordelen
 Bewaken projecten en vervolg, monitoring en evaluatie
 Jaarlijkse update Sportakkoord Waadhoeke
Spelers
De spelers zijn verantwoordelijk voor uitvoering van actiepunten binnen de vijf thema’s. Voor de verschillende
acties worden werkgroepen geformeerd met relevante spelers die hierin allen een bijdrage leveren. De
werkgroep stemt onderling de vervolgafspraken af (ontmoeten, project indienen etc.). Iedere werkgroep heeft
een kartrekker (coördinerende rol). Samenwerking met de buurtsportcoaches is vereist. De vorm en mate
waarin samengewerkt wordt, is dan nader te bepalen, in overleg tussen de werkgroep en (de leidinggevende
van) de buurtsportcoaches.
Supporters
Naast spelers zijn er ook verschillende supporters van het Sportakkoord Waadhoeke. De supporters staan
achter de gekozen doelstellingen en acties. Daar waar nodig zullen zij ondersteuning bieden in de uitvoering.
Buurtsportcoaches
In de gemeente Waadhoeke zijn meerdere buurtsportcoaches actief binnen Beweegteam Waadhoeke. Zij zijn
(mede) verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportstimuleringbeleid in de gemeente. Zij zijn de spin in
het web. Dit betekent niet dat zij verantwoordelijk zijn voor alle acties vanuit de vijf thema’s. Zij kunnen wel
zorgen voor verbinding en samenhang. Ze kunnen hierin de regierol vervullen..
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4.2 Communicatie
Bij het Sportakkoord Waadhoeke draait het om de Waadhoeker sportwereld en hun initiatieven om de
inwoners in beweging te krijgen. In de communicatie rondom het sportakkoord zullen we de initiatieven en
activiteiten dan ook in de schijnwerpers zetten. De nieuwsbrief sport (die vanuit de gemeente wordt
verstuurd) wordt hiervoor gebruikt. We communiceren op basis van de hoofdthema’s waar we in het
Sportakkoord Waadhoeke voor gekozen hebben:






Sport- en beweegaanbod jeugd
Kwetsbare groepen
Vitale sport- en beweegaanbieders
Sportaccommodaties
Beweegvriendelijke omgeving

4.3 Monitoring en evaluatie
Het Sportakkoord wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt gekeken of het Sportakkoord
moet worden bijgesteld en/of aangepast. De kopgroep neemt hierin initiatief

4.4 Financiering
De gemeente Waadhoeke ontvangt in 2020 en 2021 en 2022 (heb ik begrepen) een stimuleringsbudget vanuit
het Rijk. Het gaat om een jaarlijks budget van €30.000,-. Het Sportakkoord Waadhoeke bestaat uit diverse
actiepunten. Niet alle actiepunten hebben (extra) financiering nodig. De kopgroep is verantwoordelijk voor de
verdeling van het stimuleringsbudget. De lokale organisaties kunnen bij de kopgroep een projectaanvraag
indienen. De kopgroep zal, aan de hand van vooraf bepaalde criteria, het stimuleringsbudget aan de projecten
toekennen.

4.5 Inzet Adviseur Lokale Sport
Vanuit de ‘sportlijn’ van het Nationale Sportakkoord stelt de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en
NOC*NSF) diverse trainingen en vormen van begeleiding ter beschikking aan het kader van lokale
sportaanbieders. Met als doel om sterke sportaanbieders te krijgen en houden. Dit gebeurt in de vorm van een
‘Adviseur Lokale Sport’. Deze adviseur blijft beschikbaar gedurende de periode van uitvoering van het
sportakkoord (t/m 2021). Lokaal kunnen services (ondersteuning) aangevraagd worden,
bijvoorbeeld voor de uitvoering van opleidingen, workshops en proces- en trajectbegeleiding. Daarnaast is de
Adviseur Lokale Sport betrokken bij de aanvragen vanuit “Vitale sport en beweegaanbieders
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Bijlage 2
Proces komende periode
Gezien de huidige situatie rondom het Corona virus heeft de initiatiefgroep besloten om het proces
rondom het lokale sportakkoord aan te passen. In september/oktober vinden nog 2 werksessies
plaats om de gekozen acties verder te concretiseren. Daarnaast worden er afspraken gemaakt wie
vervolgens welke rol gaat krijgen. Doel is om uiterlijk december het akkoord feestelijk te
ondertekenen.
Het proces ziet er als volgt uit:
Wat
Werksessie: Concretiseren acties en maatregelen
Werksessie: Afspraken maken
Vaststellen rol kopgroep en werkgroepen
Officiële ondertekening Sportakkoord
Aan de slag!

Wanneer
September
Oktober
Oktober
December
Vanaf december

Betrokken organisaties (spelers en supporters)
De volgende organisaties zijn in ieder geval betrokken bij het proces:
Bildtse TC

FZC ‘54

Ijsclub St. Anne
Dosko Acta Volleybal
F.T.T.C.
VV Dronrijp
TV St. Jacob
Stichting de Waaie

AV Spartacus
CIOS Leeuwarden/Heerenveen
HV Jupiter ‘76
CSV Be Quick
AVC Sexbierum
Sport Fryslân

Het Want gezondheidscentrum
Franeker
De Skûle Welzijn
AVD Franeker
SCB
DFC onderwijs
KNKB
Gemeente Waadhoeke

Het is de verwachting dat de komende periode nog meer organisaties bij het akkoord aan zullen
haken.
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