Vergroot de
leefbaarheid met
Sportieve Buurt
Sport is hét middel om bewoners te betrekken bij het wel en
wee van hun buurt, jongeren van de straat te houden en culturen
met elkaar in contact te brengen. Sport schept een band die leidt
tot andere activiteiten zoals een straatspeeldag of buurtfeest.
Sport verhoogt kortom de leefbaarheid én veiligheid in een buurt.
Maar hoe krijg je bewoners zover dat ze meedoen?
Met het programma Sportieve Buurt van de NSA. Wij hebben de kennis en ervaring om sport
projecten met de buurtbewoners - succesvol en blijvend - op te zetten.

Wat is Sportieve Buurt?
In Sportieve Buurt inventariseert de NSA eerst de wensen van de buurt. Die kunnen sterk variëren:
van pleintjesbasketbal tot darten, en van streetdance tot klaverjassen. Maar ook het pimpen van
speelplekken kan een wens zijn. We laten de buurtbewoners vertellen wat er al gebeurt in hun
wijk, wat ze zoeken en wat ze kunnen inzetten aan organisatiekracht.
Daarna zoekt de NSA partijen die mee kunnen organiseren. Zoals scholen en sportverenigingen,
die bijvoorbeeld een veld of vrijwilligers beschikbaar kunnen stellen en met Sportieve Buurt een
bron aanboren van nieuwe leden. Verder helpen we een plan van aanpak op te stellen, bewaken
we de voortgang en ondersteunen we de uitvoerders.
Sportieve Buurt kent altijd lokale eigenaren die het project trekken. De NSA helpt hen de sportac
tiviteiten te organiseren. Daarbij dienen zich talloze vragen aan. Hoe werf je deelnemers en vrijwil
ligers? Hoe betrek je sportaanbieders in de buurt erbij en wat hebben ze nodig? Hoe organiseer
je bijvoorbeeld een toernooi of streetdance? Welke regels moeten er komen om sportief en res
pectvol met elkaar om te gaan? Hoe maak ik een begroting van de kosten? Hoe kan een activiteit
voortbestaan zonder externe gelden, zoals een startsubsidie? Enzovoorts.
De NSA begeleidt de ‘trekkers’ en actieve buurtbewoners intensief bij deze en vele andere vragen.
Om hun kennis en vaardigheden te verhogen, kunnen ze ook de opleiding Leider Sportieve Recre
atie volgen. Daarmee zijn ze volledig toegerust om sportactiviteiten te organiseren, uit te voeren
en te continueren.

Als de sportactiviteiten draaien, is het voor de NSA tijd om zich terug te trekken. De trekkers zijn
dan volledig toegerust om Sportieve Buurt geheel zelfstandig voort te zetten.

Waarom NSA?
De NSA heeft decennialange ervaring met het opzetten van sportactiviteiten in wijken. Wij weten
hoe we een buurt, scholen, sportaanbieders en gemeente vruchtbaar kunnen laten samenwer
ken. Als onafhankelijke en onpartijdige partij kunnen we hen enthousiastmeren en motiveren.
De NSA maakt daarbij dankbaar gebruik van haar talrijke geslaagde projecten in andere gemeen
ten, die ze vertaalt naar de specifieke situatie in een wijk. Daarbij bieden we geen voorgebakken
programma’s en formats aan, maar werken we vanuit de behoeften, deskundigheid en kracht van
de bewoners. Sportieve Buurt is altijd maatwerk, van onderop gevoed. Daarmee onderscheidt de
NSA zich van andere aanbieders. En daarom is Sportieve Buurt van de NSA zo succesvol.

Interesse?
Bel de NSA via 088 246 81 00 en vraag naar onze
consultant Sportieve Buurt. Of mail naar:
info@sportalliantie.nl

