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Project
Thema
1. Sport en bewegen voor iedereen in de gemeente Halderberge
Inclusief Sporten en bewegen
Beknopte omschrijving Naast het prestatieve karakter van sport en bewegen (winnen en verliezen), is
van het initiatief
sport en bewegen een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding. Op het gebied van
inclusief sporten en bewegen is er in de gemeente zowel voor de doelgroep als
voor de aanbieders nog veel ‘onbekend’. Samenwerking hierin is belangrijk:
 Maatschappelijke organisaties hebben sport- en beweegaanbieders nodig voor
specifiek aanbod voor de kwetsbare doelgroepen waarmee zij contact hebben
 Sport en beweegaanbieders hebben maatschappelijke organisaties nodig om
kwetsbare doelgroepen te bereiken voor het specifieke aanbod wat zij bieden
Doelgroep
Kwetsbare doelgroepen
 Volwassenen (preventief)
 Senioren
 Mensen met een beperking
Gewenst resultaat
 Ouderen meer in beweging krijgen
 Drempels wegnemen
 Het verbeteren van zelfredzaamheid van ouderen
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Gemeente Halderberge
Maarten Schram
KBO
Aanbieder en heeft
Rien de Weert
contact doelgroep
Naar een hechte
Nicole Rockx
gemeenschap Halderberge
FysioHolland
Leendert Tissink
 Professional (fysio)
Van Zuilichem fysiotherapie  Contact doelgroep
Marieke van Zuilichem
Fit en Gezond Fysiotherapie  Toegankelijke locatie
Daniel van Gool
 kennis van bewegen,
voeding, fysiotherapie,
preventie en vitaliteit.
De Bontehoeve
Zorgboerderij
Conny Schouw
Groenhuysen Steunpunten Zorginstelling
Wilma Mulders
KV Juliana
Aanbod G-korfbal
Marloes de Jong
Vv Hoeven
Wil G-voetbal op starten
Anton Bakx
Organisaties die op termijn betrokken kunnen worden
TC Pagnevaart
BC Vossenberg
Hart van West-Brabant
OTC’34
BC Hoeven
Werkplein
SC Gastel
GC Alpha
WMO
Wandelen 55+
VV De Schutters
Jeugdprofessionals
Freerunning Cobra’s
TV Stampersgat
Basisscholen
‘t Veerke
Zwembaden
Groen ontmoet
Sportscholen.
Thuiszorg
Organisatiestructuur
Werkgroep:
De werkgroep, bestaande uit gemeente, FysioHolland, Van Zuilichem fysiotherapie,
De Bontehoeve, Groenhuysen Steunpunten, KV Juliana en vv Hoeven, werkt dit
plan verder uit.
Mogelijke Acties
Inzet beweegcoach Uniek Sporten. De beweegcoach kan aan de slag met:
 Ondersteunen werkgroep
 Samenwerking loket Uniek Sporten West-Brabant-West
 Onderlinge samenwerking betrokken partijen stimuleren
 Onderzoek naar:
1. Sport- en beweegaanbod voor senioren en mensen met een beperking in
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Halderberge / regio?
a. www.unieksporten.nl
b. Beweegwijzer Senioren
2. Door ontwikkelen van het bestaande aanbod, bekendheid vergroten en
clusteren?
3. Voorzieningen en regelingen die er binnen de gemeente zijn om drempels
weg te nemen? En zijn deze bekend bij de doelgroepen? (online en fysiek)
- Zijn er voldoende mogelijkheden voor mensen met minder financiële
middelen om te kunnen sporten en bewegen? Niet alleen kinderen
maar ook volwassenen.
4. Gewenste ondersteuning? (coördinatie, verbindingen leggen)
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Nader uit te werken
 Begeleiding / ondersteuning
Financieel:
 Inzet Beweegcoach ter voorbereiding op verwachte uitbreiding regeling
buurtsportcoaches
Geschatte doorlooptijd Vanaf september 2020.
voor realisatie
Overige opmerkingen
Directe koppeling met project 2 en 3
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Project
Thema
2. Sporten en beweegcarrousel voor senioren.
Inclusief Sporten en bewegen
Beknopte omschrijving (Nieuw) sportaanbod creëren voor senioren
van het initiatief
 Tennis (walking tennis / dynamic tennis)
 Voetbal (walking football)
 Atletiek
 Gym
 Wandelen
 Kruisboogschieten
 Valpreventie
Bij het creëren van nieuw aanbod voor deze doelgroep ook aandacht voor
screening.
Doelgroep
Senioren
Gewenst resultaat
 Een vitale en gezondere levensstijl voor senioren
 Meer sport- en beweegaanbod voor senioren in Halderberge.
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
TC Pagnevaart
John Hermans
OTC’34
Freddie Konings
AVO’83
Lud Kessel
vv Hoeven
Cees Martens
Sportaanbieder
Kruisboogvereniging StijdinVreden
Johan de Jong
GV Alpha
Wim van Overveld
Vice Versa 51'
Jarno Bol
Wandelen 55
Jo Rijnvos
KBO Hoeven
Rien de Weert &
Contact doelgroep Nic van Dongen
KBO Oudenbosch
Aanbod
Jac den Ouden
Groenhuysen Steunpunten
Wilma Mulders
Zuilichem fysiotherapie
Contact doelgroep Marieke van Zuilichem
screening
Fysio Holland
Leendert Tissink:
(sportkeuring)
Fit en Gezond
Daniel van Gool
Organisatiestructuur
Acties
Diverse sportaanbieders willen starten met (nieuw) sportaanbod voor senioren.
Deze sportaanbieders hebben ondersteuning nodig om het aanbod te realiseren.
 Aanjager die de verenigingen / organisaties op weg helpt
 Verbinder voor het contact leggen met de doelgroep
 Update Beweegwijzer senioren
Ook aandacht voor ongeorganiseerd sportaanbod, fiets- en wandelclubjes
Stap 1:
 Plan van aanpak van de aanbieders die willen starten met nieuw sportaanbod
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Nader te bepalen op basis van de plannen van de sportaanbieders
 Begeleiding / ondersteuning
Financieel:
 Budget voor inzet beweegcoach
 Ondersteuningsbudget / aanjaagbudget (bijvoorbeeld X-bedrag per initiatief)
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
Koppeling met project 1
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Thema
3. Sport en beweegaanbod creëren voor mensen met een beperking
Inclusief Sporten en bewegen
Beknopte omschrijving (Nieuw) sportaanbod creëren voor mensen met een beperking
van het initiatief
 G-Voetbal
 Badminton
 G-Korfbal
 Atletiek
 Gym
 Judo
 Bij sportevenementen ook aandacht voor mensen met een beperking (Rolstoel
avond–4–daagse)
Doelgroep
Mensen met een beperking in de gemeente Halderberge
Gewenst resultaat
 Betere kwaliteit van leven door gezondere levensstijl en meer participatie aan
samenleving door sport.
 Meer sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in de
gemeente.
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Vv Hoeven
Sportaanbieder
Anton Bakx
BC Hoeven
Patrick Baanvinger
KV Juliana
Wouter van Alphen
AVO’83
Wim Ambagts
GV Alpha
Wim van Overveld
Judo Makato Dokoaj
Marco van As
Vice Versa 51'
Jarno Bol
‘t Veerke
Richelle van Helten
Organisatiestructuur
Acties
Diverse sportaanbieders willen starten met (nieuw) sportaanbod voor mensen met
een beperking. Deze sportaanbieders hebben ondersteuning nodig om het aanbod
te realiseren
 Aanjager die de verenigingen / organisaties op weg helpt
 Verbinder voor het contact leggen met de doelgroep
Stap 1:
 Plan van aanpak van de aanbieders die willen starten met nieuw sportaanbod
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Nader te bepalen op basis van de plannen van de sportaanbieders
 Begeleiding / ondersteuning
Financieel:
 Budget voor inzet beweegcoach
 Ondersteuningsbudget / aanjaagbudget (bijvoorbeeld X-bedrag per initiatief)
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
 Koppeling met project 1
 Wat beweegt jou: Applicatie ‘sporten voor kinderen met een beperking‘, de
applicatie is gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen
kinderfysiotherapeut, sportcoach en natuurlijk ouder en kind.
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4. Sport en bewegen toevoegen aan dagbesteding.
Inclusief Sporten en bewegen
Beknopte omschrijving Sport en bewegen toevoegen aan dagbesteding. Tijdens de dagbesteding van
van het initiatief
cliënten op zorgboerderij Bontehoeve gaan we sport en bewegen toevoegen aan
het dagprogramma. Op deze manier gaat sport en bewegen onderdeel uitmaken
van het vaste dagritme van de cliënten.
Het sport en beweegaanbod wordt verzorgd door reguliere sport- en
beweegaanbieders.
Doelgroep
Doelgroepen die gebruik maken van dagbesteding
Gewenst resultaat
 Sport- en beweegaanbod binnen dagbesteding uitbreiden
 Cliënten kennis laten maken met het bestaande sport- en beweegaanbod in de
gemeente
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Zorgboederij Bontehoeve Contact met de doelgroep
Conny Schouw
Sportschool
Aanbieder
Overige sportaanbieders
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders ook aansluiten
Organisatiestructuur
Acties
 De Bontehoeve zoekt en betrekt partners om dit project verder uit te werken
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Nader te bepalen
 Sport en beweegaanbieder, geschikte sport- en beweeg ruimte
Financieel:
 Ondersteuningsbudget / aanjaagbudget
(Afhankelijk van de verdere uitwerking. Budget is alleen beschikbaar als dit plan
breder wordt uitgewerkt)
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
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Thema
5. Samenwerking lokaal
Vitale Sportaanbieders
Beknopte omschrijving Samenwerking creëren in de verschillende kernen om elkaar te ondersteunen en
van het initiatief
gebruik te maken van elkaars kennis en expertise
Stampersgat
 Samenwerking basisschool en (voetbal)verenigingen m.b.t. ledenwerving.
 Multi inzetbaarheid van accommodaties & Leden (vrijwilligers)
 Vrijwilligers werven
Oud Gastel
 Gezamenlijk overleg tussen alle (buiten)sportaanbieders en belanghebbende
voor kennisdeling.
Hoeven
 Meer inwoners van Hoeven actief betrekken en inspireren lid te worden van
een sportvereniging
Doelgroep
 Sport- en beweegaanbieders
 Maatschappelijke organisaties
 Inwoners van de betreffende kernen
 Onderwijs
Gewenst resultaat
 Samenwerking / afstemming lokaal om meer inwoners te laten sporten en
bewegen in de directe omgeving.
 Problematiek binnen aanbieders en organisaties gezamenlijk aanpakken.
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
TV Stampersgat
Tom Franken &
 Partijen bij elkaar brengen
Frans Jonkers
 Heeft al een plan van aanpak
vv Schutters
John van de Heerik
 Partijen bij elkaar brengen
 Accommodatie
 Stimuleren / enthousiasmeren
partners
Onderwijs
Dartvereniging
KBO
SC Gastel
Ad Doomen
 Partijen bij elkaar brengen
vv Hoeven
Anton Bakx
 Partijen bij elkaar brengen
Kinderopvang
OTC'34
Tom Huijskens
 Partijen bij elkaar brengen
 Accommodatie faciliteren
Vice Versa 51'
Jarno Bol
Organisatiestructuur
Acties:
De initiatiefnemers brengen de verschillende partijen bij elkaar.
 Stampersgat (TV Stampersgat en vv Schutters)
 Oud Gastel (SC Gastel)
 Hoeven (vv Hoeven)
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Professional voor de invulling van de lokale bijeenkomsten
Financieel:
 Nader te bepalen (mogelijk aanjaagbudget per kern)
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
 www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/Maart/Feestelijke-start-De-Derde-Helft-bijtennisvereniging-ITL-Lelystad.html
 Koppeling met project 7
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6. Verruimen van sportaanbod
Vitale Sportaanbieders
Beknopte omschrijving Uitbreiding sportaanbod met:
van het initiatief
 Padel
 Beachtennis
 Beachvoetbal
 beachvollybal
 Jeu de Boules
Doelgroep
Inwoners gemeente Halderberge
Gewenst resultaat
 Groei en behoud van leden
 Seizoen verdelen  gebruik maken van accommodatie door het hele jaar.
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
TC Pagnevaart
Initiatiefnemer
John Hermans
OTC’34
Tom Huijskens
Overige sportaanbieders
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders ook aansluiten
Scholen
KBO
Fysiotherapeuten
Bedrijfsleven
Gemeente Halderberge
Organisatiestructuur
Actie:
 TC Pagnevaart betrekt partners werkt dit project verder uit.
 Ondersteuning van Adviseur Lokale Sport
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Investering in accommodatie voor uitbreiding sportaanbod
 Hulp bij samenwerking met andere verenigingen en samenwerkingspartners.
 Markt / behoefte verkenning
Financieel:
Nader te bepalen (afhankelijk van verdere uitwerking)
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
Koppeling met project 5 en 7
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Thema
7. Innovatieve lidmaatschappen
Vitale Sportaanbieders
Beknopte omschrijving  Aanbieden
van
flexibel
sportabonnement
tussen
verschillende
van het initiatief
sportverenigingen.
 Jongeren langer verbinden aan verenigingen. Doe onderzoek onder de
doelgroep: wat willen jongeren? Sluit daarbij aan, pas indien nodig je
lidmaatschapsvorm aan, werk samen met andere verenigingen, etc.
 Kleine-kernen-actie: gecombineerd lidmaatschap aan te bieden, m.n. voor
jeugd binnen een kern
 specifieke abonnementen:
o zomerlidmaatschap, als andere sporten bij verenigingen stil liggen, zodat
men toch kan blijven bewegen en kennismaken met andere sporten zoals
tennis.
o studentenabonnementen
Doelgroep
(potentiele) leden sportaanbieders
Gewenst resultaat
Inspelen op de sportbehoefte van de inwoners
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Adviseur Lokale Sport
Walter van der Mast
TV Stamersgat
OTC’34
Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
verenigingen ook aansluiten.
Organisatiestructuur
De werkgroep, bestaande uit bovenstaande partijen, werkt dit plan verder uit en
onderzoekt de mogelijkheden
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 PR & Communicatie
Financieel
 Services die de Adviseur Lokale Sport i.s.m. de lokale verenigingsondersteuner
kan aanbieden aan de sportaanbieders
 Nader te bepalen
Geschatte doorlooptijd 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
Koppeling met project 5
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8. Tennis op de kaart
Vitale Sportaanbieders
Beknopte omschrijving Organiseren van verschillende tennisactiviteiten binnen de gemeente om de jeugd
van het initiatief
kennis te laten maken met tennis. Enkele voorbeelden zijn:
 Mentortennis
 Jeugdtoernooi
 Mini maxi toernooi
Doelgroep
 Halderbergse Jeugd
 Tennisaanbieders
Gewenst resultaat
 Kinderen kennis laten maken met tennis
 Meer leden
 Het aantal keren tennis verhogen, dus niet alleen tennistraining
 Samen met een ouder tennissen is leuk/competitief voor beide
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
OTC’34
Aanbieder
Freddie Konings
KNLTB
Ondersteuning / faciliteren
Tennis 4 you
Tennistrainers
Overige tennisaanbieders
Organisatiestructuur
OTC’34 werkt dit plan verder uit
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Tennisrackets-speelmaterialen (wordt nu geleend)
 Hiervoor is weinig extra nodig dan de organisatie(dit zijn kinderen die al spelen)
 Publiciteit
 Vrijwilligers
Financieel:
Nader te bepalen, na verdere uitwerking
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
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Project
Thema
9. Gezondere sportkantine
Vitale Sportaanbieders
Beknopte omschrijving Gezonder assortiment in de sportkantines
van het initiatief
Doelgroep
Leden en bezoekers sportkantines
Gewenst resultaat
Ruimere keuze aan gezond eten en drinken in de sportkantine
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Vv Hoeven
Anton Bakx
GGD West-Brabant
Adviseur Lokale Sport
Walter van der Mast
Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
verenigingen ook aansluiten.
Organisatiestructuur
Werkgroep:
Gemeente, GGD West-Brabant en vv Hoeven werken dit plan verder uit
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Promotiemateriaal
 Begeleiding en ondersteuning
Financiën
 Nader te bepalen
 Services van de Adviseur Lokale Sport
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
Ook aandacht voor rookvrij, NIX18, bijv. happy ouders
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Project
10.
Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties

Thema
Vitale
Sportaanbieders
&
Duurzame Sportinfrastructuur
Beknopte omschrijving Binnen de gemeente zijn sport- en beweegaanbieders met een eigen
van het initiatief
sportaccommodatie. Deze aanbieders hebben aangegeven hun accommodatie
multifunctioneel te willen gebruiken. Hiervoor zijn zij op zoek naar partners.
 OTC’34: Huidig paviljoen wordt gerenoveerd en is geschikt voor
multifunctioneel gebruik
 KV Juliana: Op dit moment al korfbal, wipschiet, bootcamp en beachvolley. Nu
kijken naar multifunctioneel gebruik gebouw i.s.m. ’t Veerke.
 KV Springfield: aanleggen beachveld i.s.m. Hovoc waar beide partijen gebruik
van maken. Een samenwerking tussen de beide verenigingen werkt
toekomstbestendig, omdat het bestaande aanbod wordt uitgebreid.
 Top Shot: Welke nieuwe mogelijkheden biedt de accommodatie van Top Shot
als het huidige aanbod is verhuisd naar Etten Leur.
 Vv Hoeven: Gymlessen combineren met clinics op onze accommodatie
Doelgroep
Sportaanbieders
Gewenst resultaat
 Multifunctionaliteit van sportaccommodatie
 Betrokkenheid creëren en mensen kennis laten maken met verenigingen
 Ontmoeting tot stand laten brengen
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
OTC ’34
Eigen accommodatie
Tom Huijskens
KV Juliana
Wouter van Alphen
 Eigen accommodatie
 Al contact met ‘t Veerke
vv Schutters
John van de Heerik
 Eigen accommodatie
 Al contact met dartvereniging
KV Springfield
Martijn Hentzen
 Eigen accommodatie
 Al contact met Hovoc
Hovoc
Op zoek naar locatie voor
beachvelden (KV Springfield)
Vice Versa 51'
Jarno Bol
’t Veerke
Op zoek naar locatie (KV Juliana) Corné Kriesels
Top Shot
Eigen accommodatie
Mike van Vugt
vv Hoeven
Eigen accommodatie
Anton Bakx
Potentiele partners
Gemeente Halderberge
Maarten Schram
Organisatiestructuur
Actie:
1. Sportaanbieders brengen in kaart welke mogelijkheden de eigen
accommodatie biedt.
2. Sportaanbieders gaan in overleg met gemeente en potentiele partners
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
Plan van aanpak met daarin aandacht:
 Organisatie / Financiën
 Vergunning (wat mag wel en wat mag niet?)
 Ervaringen van bestaande multifunctionele accommodaties.
Financieel:
Nader te bepalen
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
 De 3e helft
 Toestand van de sportaccommodatie De Beuk (BC Vossenberg)
 Koppeling met project 5, 6 en 7
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11.
Samenwerking tussen sportaanbieders en onderwijs/kinderopvang Vitale Sportaanbieders &
Vaardig in Bewegen
Beknopte omschrijving Lokale sport- en beweegaanbieders verzorgen clinics binnen het basisonderwijs en
van het initiatief
kinderopvang in de gemeente. Niet alleen de 'standaard' sporten, zoals voetbal en
tennis, maar juist denken aan de handboogvereniging/scouting etc. Optie om ook
op locatie te gaan kijken.
Hierbij aandacht voor
 Spel en beweegaanbod 2-4 jaar
 Sport- en beweegaanbieders binnen kinderopvang in het tijdsblok 7.00 – 19.00
 Koppeling met visie IKC
 Koppeling Sportieve School
 Presentaties door kinderen zelf, vooral bij minder vaak voorkomende sporten.
Soort spreekbeurt met praktijkdeel erbij
Doelgroep
 Basisschool jeugd
 Sportaanbieders
 Onderwijs
 Kinderopvang
Gewenst resultaat
 Sport- en bewegen van jongs af aan stimuleren
 Kinderen van jongs af aan kennis laten maken met het aanbod binnen de
gemeente
 Samenwerking, eenheid uitstralen, kwalitatief betere gymlessen.
 Promotie voor de verschillende mogelijkheden binnen het bewegen.
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
STG Koog
Initiatiefnemer
Diana Lips
Gemeente Halderberge IKC
BS Uniek
Stefanie Melissen
Stichting Spelen=Leren
Stefanie Melissen
’t Bossche Hart
Jan van de Lindeloof
Jikke Knipping
Angelique de Krom
Vakleerkrachten SSNB
Maaike Koreman
Robin de Noort
Kruisboogvereniging
Johan de Jong
StijdinVreden
Tom Franken &
TV Stampersgat
Heeft al een plan van aanpak
Frans Jonkers
 aandacht tijdens gymlessen
voor (bijv. triathlon, obstacle
Werkgroep ‘t Veerke
run)
Richelle van Helten
 deelname activiteiten via
school teams
Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
sportaanbieders ook aansluiten
Organisatiestructuur
Actie
De vakleerkrachten werken dit project verder uit
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Sportclubs (vrijwilligers)
 Sportfaciliteiten: Materiaal en locaties.
o Indien mogelijk in de eigen gymzaal.
o materialen behorende bij de betreffende sport.
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 Jaarplanning opstellen
Financieel:
 Nader te bepalen
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
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Thema
12.
Sport en bewegen in de openbare ruimte
Duurzame Sportinfrastructuur
Beknopte omschrijving Aanleg beweegtuin en stimulering van sport en bewegen in de openbare ruimte
van het initiatief
 Een beweegtuin voor jong en oud waar groepen samen komen
 Markeringen op het fietspad van Oudenbosch naar Hoeven. Per 100 meter
een duidelijke markering aangeven. Hierdoor nodig je mensen uit om te
bewegen.
 Het ASM-model binnen de gemeente op sportveldjes/sportparken
implementeren
 Openbare beweegtuinen opnemen in zodat jong en oud gebruik kunnen
maken van beweegtoestellen.
Doelgroep
 Inwoners gemeente Halderberge
 Sport- en beweegaanbieders in Halderberge
 Onderwijs
Gewenst resultaat
 Laagdrempelige sport- en beweegvoorzieningen creëren in de gemeente
 Rondom sportparken en/of scholen ruimten inrichtingen volgens het ASMmodel zodat onderwijs, sportverenigingen en inwoners hier gebruik van
kunnen maken
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Fit en Gezond
Daniel van Gool
 ruimte om de beweegtuin aan
te bieden,
 beschikken over de kennis om
groepen te voorzien van
trainingen en faciliteiten
Korfbalvereniging
Martijn Hentzen
Springfield
Belangenbehartiger
Annelie van
Alzheimer NL/afd.WB
Ghert
Gemeente Halderberge
Onderwijs
KBO
Bedrijfsleven
Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
sportaanbieders ook aansluiten
Organisatiestructuur
Actie:
 Fit en gezond betrekt partners werkt dit project verder uit.
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Ruimte en middelen om te trainen
 programma’s die mensen kunnen volgen
 Locatie op sportpark/nabij school waar mogelijkheid is om ruimte in te richten
volgens ASM richtlijnen.
 Buurtsportcoach/leerkrachten LO/Trainers sportverenigingen welke ASM
certificaat heeft.
Financieel:
Nader te bepalen
Geschatte doorlooptijd 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
 Maak de verbinding tussen jong en oud, bijvoorbeeld door combispeeltuinen:
toestellen voor jong en oud. (www.defitnesstuin.nl/speeltoestellen-buiten/)
 Denk aan beweeg / beleefroute. (www.kwiekbeweegroute.nl/)
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Gemeentelijke afspraken rondom een positieve sportcultuur
Positieve Sportcultuur
Beknopte omschrijving Sportaanbieders willen uitstralen dat ze achter een positieve sportcultuur staan.
van het initiatief
Hiervoor worden een aantal initiatieven ontwikkeld:
Zichtbaarheid
 Accommodaties voorzien van afspraken / regels rondom een positieve
sportcultuur
 Een reclamefilmpje maken met leerlingen van de verschillende scholen.
Veiligheid en gedrag
 VOG
 Vertrouwenspersoon
Doelgroep
Actieve en passieve (ouders, toeschouwers) sporters.
Gewenst resultaat
Bewustwording respectvol gedrag
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
BC Vossenberg
Huib Willers
OTC’34
Tom Huijskens &
Freddy Konings
Gemeente
Sire
Sportbonden
NOC*NSF
Organisatiestructuur
Werkgroep:
Een werkgroep bestaande uit bovenstaande partijen, werkt dit project verder uit
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
Afhankelijk van nadere uitwerking van de werkgroep
Financieel:
Inzet van services Adviseur Lokale Sport
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
Zowel NOC*NSF als bureau Halt hebben een actuele visie die in de nadere
uitwerking kan bijdragen. Beide organisaties hebben ook aangegeven een bijdrage
te willen leveren.
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Bewegingsonderwijs op alle basisscholen
Vaardig in Bewegen
Beknopte omschrijving Om sport en bewegen te stimuleren binnen het onderwijs wordt er een
van het initiatief
gezamenlijke aanpak ontwikkeld die bestaat uit:
Kwalitatief goed bewegingsonderwijs
 Lesmethode met monitoring van motorische vaardigheden (gemeente breed op
alle basisscholen) (MQ scan)
 Op elke school in de gemeente voor de toestellessen een Vakleerkracht
 Bewegend leren op elke school
 Gezonde school: aanpak thema Bewegen & Sport .
www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteriavignet/bewegen-en-sport
Doelgroep
 Onderwijs
 Jeugd 2- 12 jaar
Gewenst resultaat
 De motorische ontwikkeling van de leerlingen bijhouden en zien verbeteren
 Zorgen dat alle scholen het zelfde bewegingsonderwijs krijgen
 Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun
vel. Voldoende beweging en sport zijn essentieel bij een gezonde leefstijl.
Aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs is daarom belangrijk. Het
zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij
leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling:
leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan.
 Eenheid uitstralen dat bewegen belangrijk is; leerlingen actief betrekken hierbij
wat ook zorgt voor herkenbaarheid. Sportakkoord op de kaart zetten.
 Het op eigen kracht kunnen organiseren van bewegingsonderwijs
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
’t Bossche Hart
Jan van de Lindeloof
De Schittering
Maikel Gelijns
BS Uniek
Stefanie Melissen
Jikke Knipping
Vakleerkrachten
Angelique de Krom
SSNB
Maaike Koreman
Robin de Noort
GGD West-Brabant
Heidy de Mol
Organisatiestructuur
Werkgroep:
Vakleerkrachten werken dit plan verder uit met scholen en gemeente
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Beweegmethode Halderberge breed
 Leerlingvolgsysteem
 Gymzalen waarin er op verantwoorden manier kan worden bewogen met
gekeurde materialen
Financieel:
 Inzet vakleerkrachten op alle basisscholen in Halderberge
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
Koppeling met 6
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Gezondheid: Spelen en bewegen voor kinderen 0-4 jaar
Vaardig in Bewegen
Beknopte omschrijving  Inzet Nijntje Beweegprogramma bij atletiek, peutergym, kinderopvang, kleuters
van het initiatief
www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/interventies/interventie/nijntjebeweegdiploma/
 Inzet materialen ‘Goed Gespeeld’ om kinderopvangmedewerkers te
ondersteunen bij het in de praktijk brengen van uitdagend spelen.
www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/professionals/actueel/goed-gespeeld
Doelgroep
Kinderen van 0 – 4 jaar
Gewenst resultaat
 Een beweegprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen van 2 t/m 6 jaar.
Met het beweegprogramma leren peuters en kleuters spelenderwijs in
ongeveer 20 lessen de basisvormen van bewegen. Als beloning krijgen ze het
Nijntje Beweegdiploma waarop staat wat ze geleerd hebben
 Als kinderen uitdagingen aangaan, grenzen verleggen en risico’s inschatten, dan
is dat goed voor hun ontwikkeling. Het maakt ze motorisch vaardiger,
zelfverzekerder en socialer. En het verhoogt hun zelfredzaamheid.
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Gymnastiekvereniging
Kinderopvang / Kindcentra
BS Uniek
Stefanie Melissen
peuterspeelzaal
Basisonderwijs
GGD West-Brabant
Heidy de Mol
Jikke Knipping
Angelique de Krom
Vakleerkrachten SSNB
Maaike Koreman
Robin de Noort
Organisatiestructuur
Werkgroep:
Bovenstaande organisaties dienen samen te werken, of de intentie te hebben om
samen te werken.
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Gecertificeerde trainers om met het programma aan de slag te gaan. Om met
het Beweegdiploma aan de slag te gaan dient op de locatie basismateriaal
aanwezig te zijn. Een gymzaal met basisuitrusting van toestellen voldoet aan de
basisvoorwaarden met betrekking tot de ‘grote’ materialen. (zie handleiding.
www.dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/clubs-en-organisaties/sportakkoord/
 Draagvlak binnen onderwijs, kindcentra, etc.
Financieel:
Nader te bepalen
Geschatte doorlooptijd 2020 en 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
Gericht op de doelgroep 0-4 jaar kan er ook aandacht besteed worden aan:
 Wat is het beweegaanbod voor jonge (0-4) kinderen? Denk aan peutergym. Is
dit aanbod bekend bij ouders? Zijn er wachtlijsten? (maak een beginfoto).
 Pauzesport (door buurtsportcoaches of leerkrachten)
 Beweegtussendoortjes (door leerkrachten, buurtsportcoach kan adviseren).
 Een beweegroute waar zowel jong als oud gebruik van kunnen maken
 Rol van de JGZ: beweegaanbod onder de aandacht brengen, inzet beweegwijzer
(webpagina volgt) om kinderen en ouders bewust te maken van beweeggedrag.
 Inzet beweegspelletjes 0-4 jaar van Kenniscentrum Sport en Bewegen (via
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kinderopvang).

Services
Sportaanbieders met een hulpvraag
OTC’34
Freerunning Cobra’s, BC Vossenberg
Freerunning Cobra’s
Freerunning Cobra’s
BC Vossenberg
TV Stampersgat
BC Vossenberg
Concordia Florebith
Freerunning Cobra’s
KV Springfield

Vraag van de Sportaanbieders
Innovatieve lidmaatschappen voor specifieke doelgroepen
 Jongeren
 Volwassenen (uittreders binnen de vereniging terug laten keren)
 Mensen in armoede
Vrijwilligers
Pedagogische ondersteuning
Geschoold kader niveau (1, 2, 3)
Ledenwerving
Gedragscode en vertrouwenspersoon lokaal aanbieden
Verduurzaming sportaccommodaties
Financieel, boekhouding en begroting
Advies richting gemeente; kritisch kijken naar huidige sporthal
faciliteit in kern Hoeven. Hierbij toekomstgericht het waarborgen
van bestaan sportverenigingen die hier gebruik van maken.
Clubkadercoaching (trainersbegeleiding op de club) fundament voor
vitale sportaanbieders. In het Nationaal Sportakkoord staat het
ondersteunen van trainers en coaches bij sportverenigingen als
belangrijke opdracht voor de komende jaren. Een clubkadercoach is
een buurtsportcoach die helpt bij het opzetten, uitvoeren en borgen
van trainersbegeleiding op de club. Dit moet bijdragen aan de
grotere missie: meer mensen blijven daadwerkelijk tot in lengte van
jaren sporten. Klik hier voor een inspirerende video.

Gewenste ondersteuning op het gebied van:
FysioHolland
Stimuleringsfonds voor mensen die extra kosten voor zorg niet kunnen opbrengen, zodat een begin
gemaakt kan worden aan een gezonde levensstijl.
BC Vossenberg
Gezonde (hygiënische) en veilige sportaccommodaties (kwaliteit). Hierbij is hulp nodig van adviseur lokale
sport en gemeente.
Handboogvereniging C F
 Bouwtechniek
 Financiële steun
 Samenwerking met anderen verenigingen om de hal 7 dagen per week te bezetten
 Ook een buiten training locatie is gewenst
KV Juliana
 Ondersteuning om G-korfbal een boost te geven (bestaan al wel)
Freerunning Cobra’s
 Onze grootse wens is een eigen zaal maar of dat realiseerbaar is….?
KBO
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 Uitleg over eventuele verzekering van de vrijwilligers
 Moet diegene die training verzorgd in bezit zijn van de nodige certificaten

