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Project
Thema
1. Sport en beweegaanbod ‘in beeld’
Inclusief Sporten en bewegen
Beknopte omschrijving Sport en bewegen is er voor iedereen. Van belang is bekendheid geven aan
van het initiatief
 Het uitgebreide aanbod in de gemeente
 Regelingen die er zijn binnen de gemeente (bijv. armoede)
Sport en beweegaanbieders in Etten Leur hebben een signalerende rol en
verwijzen sporters door op het gebied van
 Armoede
 Laaggeletterdheid
Doelgroep
Inwoners gemeente Etten Leur
Gewenst resultaat
Alle inwoners van de gemeente Etten Leur kunnen sporten en bewegen in de
gemeente en/of regio.
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Gemeente Etten Leur
Informeren, Aanjagen Ad de Jong
en Verbinden
Laura Hamers & Frank Theys
Etten Leur Actief
Activeren
en Martijn Hentzen
organiseren
Belaid Nahari
Sanne van Eekelen
Marian Roest
Werkplein Hart voor Webshop
West-Brabant
Overige
Ton Frijters
Organisatiestructuur
Werkgroep:
De werkgroep, bestaande uit bovenstaande partijen, werkt samen met
maatschappelijke partners (Taalhuis en organisaties betrokken bij armoede) dit
plan verder uit.
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk:
 Nader uit te werken
Financieel:
 Communicatiebudget nader te bepalen.
 Binnen formatie gemeente Etten Leur op te vangen
Geschatte doorlooptijd 2020 – 2021 – 2022
voor realisatie
Overige opmerkingen
Communicatiegericht en duiden op al beschikbare mogelijkheden
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Project
Thema
2. Uniek Team E-L en ander sportaanbod
Inclusief Sporten en bewegen
a. Uniek Team EL
Beknopte omschrijving Aanbod voor de doelgroep (mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
van het initiatief
psychische beperking). Er worden verschillende sporten aangeboden voor de
doelgroep, o.a. watersport, (tafel)tennis, volleybal, fitness, stijldansen en atletiek,
maar voetbal ontbreekt nog.
Binnen het programma leert de doelgroep samen te werken, te communiceren,
zelfvertrouwen op te bouwen, nieuwe contacten te leggen en misschien wel het
belangrijkste: Sporten, bewegen en plezier beleven!
Doelgroep
Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking
Gewenst resultaat
 Een wekelijkse sportmogelijkheid met focus op voetbal.
 uitbreiding naar andere sporten als daar behoefte aan is, i.s.m. andere
sportaanbieders.
 Oprichten werkgroep aangepast sporten (voorbeeld Bergen op Zoom)
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
VV Internos
Rene Verwijmeren
Leila Verwijmeren
Team Uniek
Ilse Verwijmeren
Expertise in Ervaren
Maikel Mol
Gemeente Etten Leur
Ad de Jong
Etten Leur Actief
Martijn Hentzen
Surplus
GGZ Breburg
Wouter van Laarhoven
Organisatiestructuur
Er is een werkgroep opgesteld. Deze werkgroep is inmiddels gestart met Gvoetbal. Dit aanbod wordt doorontwikkeld. Vervolgens kijken naar mogelijk nieuw
aanbod en potentiele partners die aan kunnen sluiten.
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Vrijwilligers
 Deskundige begeleider
 Faciliteiten
Financieel:
 Expertise inhuur (€1.000)
 Services Adviseur Lokale Sport
Geschatte doorlooptijd  Start gemaakt maart 2020
voor realisatie
 Uitrol in 2020 en 2021
Overige opmerkingen
Kleinschalige start en langzaam uitbouwen
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Project
Thema
2. Uniek Team E-L en ander sportaanbod
Inclusief Sporten en bewegen
b. Creëren sportaanbod voor mensen met een beperking
Beknopte omschrijving
Uitbreiden van het sportaanbod voor mensen met een beperking
van het initiatief
FITKids
Sporten voor kinderen van 6 – 8 jaar met een chronische ziekte, beperking of
langdurige aandoening.
Adaptive crossfit:
voor volwassenen met een chronische ziekte, beperking of langdurige
aandoening.
BC Saturnus
Opzetten badminton voor mensen met een beperking
Gewenst resultaat
 Minder kans op overgewicht, sterkere botten en spieren, een gezondere
bloeddruk, meer zelfvertrouwen, leren luisteren en uitvoeren, zelfdiscipline
en beter leren omgaan met anderen.
 Fitkids: doorstroom naar reguliere sport.
 Adaptives CrossFit: doorstroom naar reguliere sport.
Doelgroep
Mensen met een beperking of met een chronische of langdurige aandoening
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
CrossFit Etten-Leur
Verzorgen locatie, materialen Wanda Park
en trainers
Etten Leur Actief
Sportcoach
/ Martijn Hentzen
verenigingsondersteuner
BC Saturnus
Verzorgen locatie, materialen Edwin Prevoo
en trainers
TC Etten
G-tennis
Bas Lach de Bere
Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
sportaanbieders ook aansluiten.
Organisatiestructuur
Werkgroep:
oprichten van een werkgroep aangepast sporten binnen de gemeente.
Taak werkgroep:
 Verbinden vraag en aanbod voor mensen met een beperking
Samenstelling werkgroep:
 Sportcoach aangepast sporten heeft netwerk en zorgt voor een relatie met
het regiosportloket Uniek Sporten.
 Verenigingsondersteuner om de aanbieders te ondersteunen bij het opzetten
van nieuw aanbod.
 Sportaanbieders (die graag aansluiten)
 Overige maatschappelijke organisaties ( Surplus, fysiotherapeuten en CJG)
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Nader uit te werken
Financieel
 Nader te bepalen
Geschatte doorlooptijd 2020 – 2021 - 2022
voor realisatie
Overige opmerkingen
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Project
Thema
3. Zwemmen voor ouderen en mensen met een beperking
Inclusief Sporten en bewegen
Beknopte omschrijving 1-op-1 zwemmen voor ouderen 65+ en mensen met een (cognitieve) beperking.
van het initiatief
Doelgroep
Ouderen 65+ en mensen met een beperking
Gewenst resultaat
 Structurele zwemactiviteit opzetten voor ouderen 65+ en mensen met een
beperking
 Minimaal 10 65+ers en / mensen met een beperking nemen wekelijks deel
aan deze activiteit.
 Ledenwerving Z&PC Dio
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Z&PC Dio
Vereniging
Ingrid Broos
Curio
Onderwijs MBO zorg & welzijn
Peter Lauwen
Etten Leur Actief
Marian Roest
 Beweegcoach
Martijn Hentzen
 Verenigingsondersteuner
Avoord
Marian Roest
Ingrid van Aalst
Sportfondsen
Jack Aarts
Organisatiestructuur
De werkgroep, bestaande uit bovenstaande partijen, werkt dit plan verder uit.
Iedere partij heeft binnen dit plan een eigen specifieke taak:
1. Z&PC Dio: organiseren van de activiteit in het zwembad
2. Sportfondsen: organiseren van de activiteit in het zwembad
3. Curio: levert studenten voor de (zorg) begeleiding
4. Etten Leur Actief: heeft direct contact met de doelgroep en kan de vereniging
begeleiden
5. Avoord: heeft direct contact met de doelgroep / vrijwilligers
6. Overige partijen
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Zwembad
 Vrijwilligers
Financieel:
 Budget voor organisatie en administratie kosten (€1.000)
Geschatte doorlooptijd
 Maart 2020 t/m juni 2020 – Start pilot voor mensen met een beperking
voor realisatie
 Vanaf september 2020 – Continueren en uitbreiden ouderen 65+
Overige opmerkingen
Relatie leggen met zelfde project in de gemeente Zundert
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Project
Thema
4. 55+ in beweging
Inclusief Sporten en Bewegen
a. Sport en beweegactiviteiten
Beknopte omschrijving Sport en beweegactiviteiten opzetten voor 55+ in de verschillende wijken.
van het initiatief
1. Fitcheck voor 55+ mensen
 Wijkgericht (jaarlijks in een andere wijk)
2. Opzetten sport- en beweegactiviteiten
 Aandacht voor bestaande beweegactiviteiten
 Opzetten nieuwe sportactiviteiten
3. Aandacht voor sociaal maatschappelijke situatie
 samenbrengen van ouderen, aandacht voor eenzaamheid.
4. Sport en beweegoverzicht
 actualiseren bestaand aanbod
Gewenst resultaat
1. Fitcheck voor 55+ mensen
 een gratis fitcheck met een lifestyle advies voor wijkbewoners
2. Opzetten sport- en beweegactiviteiten
 Meer beweegmomenten voor ouderen binnen een zorgorganisatie.
 In de openbare ruimte aandacht voor bewegen voor ouderen
3. Aandacht voor sociaal maatschappelijke situatie voor kwetsbare ouderen via
 meer sociale contacten
 verminderen gevoel van eenzaamheid
Doelgroep
Senioren 55+ers
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Gemeente Etten Leur
Peter van Dorst
 Faciliteiten
Annelieke Selbach
 Bestuurlijk communicatie
 Behoefte ophalen in de wijk
 Ondersteuning
Avoord
Ingrid van Aalst /
 Contact met de doelgroep
Marian Roest
 locaties door de stad heen.
Seniorenhart
Aanbieder
Els de Lange
Mabuhay
Aanbod: karate / funboksen / Mike Risher
fitness / pilates / etc.
Poldersport
Charles Christiaens
 Accommodatie
GGD West-Brabant
 ondersteuning
 fitcheck / lifestyle
Etten Leur Actief
Activeren en Organiseren
Martijn Hentzen
Marian Roest
REL
Thierry Bayle
 Aanbod (Walking Rugby)
TC Etten
Bas Lach de Bere
 Aanbod (Walking Tennis)
VV Internos
George Koster
 Aanbod (Walking Football)
Budoschool Kiai
Cor Schuurbiers

Organisatiestructuur
Werkgroep
 Zie inbreng betrokken partijen
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Locaties, materialen, vrijwilligers, deskundigen
Financieel
 Budget voor jaarlijkse test (€ 5000 - netto na aftrek eigen bijdragen)
 Activiteitenbudget voor activiteiten
Geschatte doorlooptijd 2021 en 2022
voor realisatie
Overige opmerkingen
Koppeling maken met projecten die vanuit wijkmanagement worden
gerealiseerd, zoals Etten Leur Noord, de Keen en S’hoek
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4. 55+ in beweging
Inclusief Sporten en Bewegen
b. Creatieve vorm van bewegen
Beknopte omschrijving Een periodiek dansfeest voor ouderen 65+ met presentaties en workshops van
van het initiatief
steeds verschillende dansvormen / linedance – foxtrot / swingen / quickstep /
wals etc. Ook mensen met een rollator of rolstoel of vanuit de stoel kunnen
meedoen.
 Het is een creatieve vorm van bewegen voor iedereen die graag een dansje
waagt of vanuit de (rol) stoel meebeweegt .
 Mensen enthousiasmeren die gevoelens van eenzaamheid ervaren.
Gewenst resultaat
Een terugkerend evenement waar veel senioren samenkomen. Doordat het een
‘dansfeest’ is wordt er veel aandacht besteed aan bewegen op muziek.
Doelgroep
Ouderen 65+
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Seniorenhart
Initiator en organisator
Els de Lange
Organisatiestructuur
Werkgroep
Seniorenhart zoekt en betrekt partners (wijkmanager, ouderenbond, etc)om dit
project verder uit te werken
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoud
 Geschikte locatie
 Dansparen die presentaties en workshops willen verzorgen
 Muziek / DJ
Financiën
 Nader te bepalen
Geschatte doorlooptijd 2021 - 2022
voor realisatie
Overige opmerkingen

#TEAMSPORTAKKOORDETTENLEUR
Project
5. Crossfit
Beknopte omschrijving
van het initiatief
Gewenst resultaat

Doelgroep
Betrokken partijen

Organisatiestructuur
Benodigde middelen

Geschatte doorlooptijd
voor realisatie
Overige opmerkingen

Thema
Inclusief Sporten en Bewegen
Beweegaanbod voor jongeren die te maken hebben met een cumulatie van
problemen zoals gedragsstoornissen, persoonlijke of gezinsproblemen
 Minder kans op overgewicht, sterkere botten en spieren, een gezondere
bloeddruk, meer zelfvertrouwen, leren luisteren en uitvoeren, zelfdiscipline
en beter leren omgaan met anderen.
 In contact komen met lichaam en geest waardoor betere keuzes gemaakt
kunnen worden.
 Doorstroom naar reguliere sport,
Jeugd 12 – 23 jaar
Organisatie
Rol
Contactpersoon
CrossFit Etten-Leur
Locatie, materialen
Wanda Park
en personeel
Surplus Welzijn
Jongerenwerk
Etten Leur Actief
Activeren en
Belaid Nahari
Organiseren
Sanne van Eekelen
GGD West-Brabant
Noor Pleging
CJG
Petra Wijbrandi
De Estafette
Michael Mol
Gezondheidscentrum Etten-Leur
Werkgroep formeren, bestaande uit bovenstaande partners
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Nader uit te werken
Financieel
 Nader te bepalen
Afhankelijk van ontwikkeling werkgroep
Relatie leggen naar beschikbare zorgbudgetten
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6. De sociale sportschool
Inclusief Sporten en Bewegen
Beknopte omschrijving Senioren (in rolstoel of met andere hulpmiddelen) laten sporten met kinderen.
van het initiatief
Gewenst resultaat
 Ouderen blijven bewegen, ervaren plezier, komen buiten de deur.
 Bedrijven een maatschappelijke bijdrage laten leveren
 Kinderen (voortgezet onderwijs) bewust maken van belang voor bewegen en
samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen.
 Jong en oud samen sporten (sportmaatjes)
Doelgroep
Jeugd en senioren
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
People Provit
Gediplomeerd personal trainer en Court Cameron &
mentaal weerbaarheid trainer.
Ingrid Lijmans
Gemeente Etten Leur
Mariette de Bruijn
Joyce Laurijssen
Etten Leur Actief
Activeren en organiseren
Marian Roest
Belaid Nahari
GGD West-Brabant
Noor Pleging
Onderwijsinstellingen
 Basisscholen,
 KSE en
 Munnikenheide
College
Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
sportaanbieders ook aansluiten.
Avoord
Contact met doelgroep
Ingrid van Aalst
Organisatiestructuur
Werkgroep
 De werkgroep, bestaande uit People Provit, WIjkmanager, Etten Leur Actief en
GGD West-Brabant, werkt dit plan verder uit
 Later worden sport en beweegaanbieders en het onderwijs betrokken
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Locatie
 Vrijwilligers
 Communicatie
Financiën
 Nader te bepalen (afhankelijk van verdere uitwerking)
Geschatte doorlooptijd 2020 - 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen

Project

Thema
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7. Healthy Life
Beknopte omschrijving
van het initiatief
Gewenst resultaat

Doelgroep
Betrokken partijen

Organisatiestructuur
Benodigde middelen

Geschatte doorlooptijd
voor realisatie
Overige opmerkingen

Project

Inclusief Sporten en Bewegen
(kwetsbare) volwassenen met

Gecombineerde leefstijlinterventie voor
overgewicht/obesitas.
 Bevorderen gezondheid
 Meedoen
 Preventie
(kwetsbare) volwassenen met overgewicht/obesitas.
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Gemeente Etten Leur
Volksgezondheid
Mariette de Bruijn
Etten Leur Actief
Activeren en organiseren Martijn Hentzen
GGD West-Brabant
Noor Pleging
Huisartsen
1e lijnszorg
Werkgroep formeren onder aansturing van Mariette de Bruijn
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Uren binnen formatie
Financiën
 Bestaand budget met aanvulling indien noodzakelijk
2020 - 2021
Relatie naar reguliere afspraken pakket GGD.

Thema
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8. Zwemvierdaagse (voor jong en oud)
Inclusief Sporten en bewegen
Beknopte omschrijving Jaarlijks terugkerend evenement gericht op zwemplezier voor jong en oud.
van het initiatief
Gewenst resultaat
 Bewustwording zwemvaardigheid / Meer aandacht zwemveiligheid
 Stimuleren gebruik zwembad
 Plezier & samen bewegen
 Gezondheid
 Ledenwerving Z&PC Dio
Doelgroep
Ouderen en jongeren
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Z&PC Dio
Organisatie
Peter Lauwen & Ingrid Broos
Sportfondsen
Faciliteren
Jack Aarts
Etten Leur Actief
Activeren en
Martijn Hentzen
organiseren
Belaid Nahari
Sanne van Eekelen
Marian Roest
GGD West-Brabant
Promoten
Noor Pleging
Ouderenbond
Promoten
Onderwijsinstellingen Promoten
 Basisscholen,
 KSE en
 Munnikenheide
College
Organisatiestructuur
Werkgroep formeren onder aansturing door S&PC Dio en Sportfondsen
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Medewerking / Ondersteuning vrijwilligers en communicatie
Financiën
 Communicatie en organisatie budget in startfase (€ 1000)
Geschatte doorlooptijd 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
Relatie leggen met schoolzwemmen

Project

Thema
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9. Vrijwilligers in the spotlights
Vitale Sportaanbieders
Beknopte omschrijving Verenigingen ondersteunen in het vinden, binden en behouden van vrijwilligers.
van het initiatief
Gewenst resultaat
 Meer vrijwilligers in de sport
 Platform ontwikkelen waarbij (gepensioneerde) ouderen en andere kansrijke
doelgroepen zich kunnen aanbieden om vrijwilligerswerk te verrichten.
Doelgroep
Sport en beweegaanbieders
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
DSE
Deelnemer
Ron Hofman
TC de Vijfhuizen
Deelnemer
Peter van der Louw
Kees Marijnissen
ELBC
Deelnemer
Corné Verheezen
Adviseur Lokale Sport
Walter van der Mast
Etten Leur Actief
Martijn Hentzen
TC Etten
Deelnemer
Bas Lach de Bere
Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
sportaanbieders ook aansluiten.
Vrijwilligerscentrale
Bij elkaar brengen van vraag en
aanbod
Organisatiestructuur
Adviseur Lokale Sport organiseert dit i.s.m. Etten Leur Actief
(verenigingsondersteuner)
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Organisatie
Financiën
 Services die de Adviseur Lokale Sport i.s.m. de lokale verenigingsondersteuner
kan aanbieden aan de sportaanbieders.
 Communicatiebudget (nader uit te werken)
Geschatte doorlooptijd Continu
voor realisatie
Overige opmerkingen
Zorgvuldige relatie naar steunpunt vrijwilligers

Project

Thema
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10.Gezondere Sportkantine
Vitale Sportaanbieders
Beknopte omschrijving Sportkantines gaan aan de slag met een gezonder aanbod.
van het initiatief
Gewenst resultaat
Ruimere keuze aan gezond eten en drinken in de sportkantine
Doelgroep
Leden en bezoekers sportkantines
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
TC de Vijfhuizen
Deelnemer
Hans Pellis
Adviseur Lokale Sport
Walter van der Mast
Etten Leur Actief
Martijn Hentzen
GGD West-Brabant
Noor Pleging
TC Etten.
Bas Lach de Bere
Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
verenigingen ook aansluiten.
Organisatiestructuur
GGD West-Brabant en Etten Leur Actief werken dit project uit in overleg met de
lokale sportaanbieders.
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Promotiemateriaal
Financiën
 Kan uit bestaande budgetten gefinancierd worden
 Services van de Adviseur Lokale Sport
Geschatte doorlooptijd 2020 - 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen
Slim gezamenlijk inkopen

Project

Thema
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11.Innovatieve lidmaatschappen
Vitale Sportaanbieders
Beknopte omschrijving Aanbieden van flexibel sportabonnement tussen verschillende sportverenigingen
van het initiatief
Gewenst resultaat
Inspelen op de sportbehoefte van de inwoners
Doelgroep
(potentiele) leden sportaanbieders
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Adviseur Lokale Sport
Walter van der Mast
Etten Leur Actief
Martijn Hentzen
TC Etten
Bas Lach de Bere
Gemeente Etten Leur
Jessie van Sluijs
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

Project

Thema
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12.Opstapgroep hardlopen
Vitale Sportaanbieders
Beknopte omschrijving 2 keer per jaar een opstapgroep gevarieerd programma aanbieden
van het initiatief
Gewenst resultaat
Meer leden werven
Doelgroep
Inwoners Etten Leur
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Road Runners
Coördineren
Marco Genefaas
Internos handbal gebruik sporthal Trivium
George Koster
A.V. Achilles
 gebruik atletiek baan
 samenwerking besturen om van elkaar
te leren
Etten Leur Actief
Verenigingsondersteuner
Martijn Hentzen
Organisatiestructuur
Services die de Adviseur Lokale Sport i.s.m. de lokale verenigingsondersteuner
kan aanbieden aan de sportaanbieders.
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Gediplomeerde trainers (services)
 Promotie
Financiën
 Is een project primair voor de vereniging zelf.
Geschatte doorlooptijd 2020 - 2021
voor realisatie
Overige opmerkingen

Project

Thema
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13.Campagne 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:
Antipest campagne
Kinderen die gepest worden, weerbaarder en sterker maken. Het verbinden en
gezamenlijk trainen waardoor ze samen sterker en weerbaarder worden.
Zichtbaarheid
Accommodaties voorzien van afspraken / regels rondom een positieve
sportcultuur
Doelgroep
Actieve en passieve (ouders, toeschouwers) sporters.
Gewenst resultaat
 Etten Leur is een gemeente waar iedereen met plezier met en respect voor
elkaar kan sporten en bewegen
 Iedere sportaanbieder beschikt over een vertrouwenspersoon.
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Mabuhay
Gediplomeerd personal trainer en Mike Risher
mentaal weerbaarheid trainer
Etten Leur Actief
Activeren en Organiseren
Martijn Hentzen
Belaid Nahari
Sanne van Eekelen
Marian Roest
GGD West-Brabant
Noor Pleging
Onderwijsinstellingen
 Basisscholen,
 KSE en
 Munnikenheide
College
Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
verenigingen ook aansluiten.
NOC*NSF
Astrid Cevaal
Bureau Halt
Diana Vos
Gemeente Etten Leur
Peter van Dorst
Organisatiestructuur
Werkgroep
Een werkgroep creëren, bestaande uit bovenstaande partijen, die zich in willen
zetten voor een positieve sportcultuur in Etten Leur
Benodigde middelen
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Afhankelijk van resultaat van de werkgroep
Financieel
 Promotiemateriaal campagne (€ 1000)
Geschatte doorlooptijd 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.

#TEAMSPORTAKKOORDETTENLEUR
Project
Thema
14.Stimuleren sport en bewegen binnen basisonderwijs / kinderopvang Vaardig in Bewegen
Beknopte omschrijving Om sport en bewegen te stimuleren binnen het onderwijs / kinderopvang wordt
van het initiatief
er een gezamenlijke aanpak ontwikkeld die bestaat uit:
1. Kwalitatief goed bewegingsonderwijs
 Lesmethode met monitoring van motorische vaardigheden (gemeente
breed op basisscholen)
 Gezonde school
2. Sportaanbieders inzetten binnen het onderwijs en kinderopvang
 Sportaanbieders verzorgen clinics
 Beweeginterventies
inzetten,
zoals
Nijntje
Beweegdiploma,
Beweegkriebels.
3. Gebruik accommodaties
 Gebruik maken van accommodaties van sportaanbieder.
Doelgroep
Basisschooljeugd 4-12 jaar
Gewenst resultaat
 Kwalitatief goed bewegingsonderwijs
 Clinics van sportaanbieders binnen het onderwijs
 Accommodaties multifunctioneel gebruiken
 Versterken sportclubs
 Wensen en behoeften in kaart brengen van de betrokken partijen.
 Gemeente brede samenwerking (onderwijs en sportaanbieders) creëren
Planning voor schooljaar 2020/2021 realiseren
Betrokken partijen
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Stichting Leersaam
Mitchell van
 Lessen bewegingsonderwijs
 Monitoring en testen (ook Oudenaarden
scholen
waar
geen
vakdocent is)
Kinderopvang het
Lysenka Rogiers
 Accommodatie
Toverbloempje
 Mogelijkheid
om
naar
sportvereniging te gaan
Manager brede scholen Samenwerking brede scholen.
Ilse Jaspers
Etten Leur Actief
Verbinder sportaanbieders en Martijn Hentzen
onderwijs
Belaid Nahari
GGD West-Brabant
Ondersteuning Gezonde School Noor Pleging
KV Focus
Wim van Dieren
 Verzorgen clinics
DSE
 Accommodatie en materiaal Ron Hofman
Poldersport
Charles Christiaens
TC Etten
Andre van de Bijl
Budoschool Kiai
Cor Schuurbiers

Overige
Bij dit project kunnen overige
sportaanbieders
verenigingen ook aansluiten.
Werkgroep
Organisatiestructuur
Werkgroep, bestaande uit Stichting Leersaam, het Toverbloempje, manager
brede scholen, GGD West-Brabant en Etten Leur Actief, werkt dit plan verder uit.
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Lesgeefmethode (gemeente breed) en Monitoringssysteem
Benodigde middelen
 Fysieke ruimte
 Het platform www.bredescholenetten-leur.nl kan hiervoor ingezet worden
Financiën
 Budget aanschaf monitoringssysteem en beweegmethode (€ 5000)
Geschatte doorlooptijd
Start ingang schooljaar 20/21
voor realisatie
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Overige opmerkingen
Project
15.Bewegen in de buurt
Beknopte omschrijving
van het initiatief

Gewenst resultaat

Doelgroep
Betrokken partijen

Organisatiestructuur

Benodigde middelen

Geschatte doorlooptijd
voor realisatie
Overige opmerkingen

Project

Samenwerking Fontys + CIOS inzetten studenten
Thema
Duurzame Sportinfrastructuur &
Inclusief Sporten en Bewegen
Bewegen in de buurt waarbij ontmoeten centraal staat (voorkomen
eenzaamheid, armoede, etc.).Voor dit thema zijn diverse initiatieven ingebracht,
zoals
 Aanleggen van een gemarkeerd wandel- en hardlooprondje en trimbaan en
(verzamelpunt voor beweeggroepen).
 Buitenruimte zo inrichten dat die uitnodigt tot bewegen: In onze pilot Grauwe
Polder, Tool gezonde wijkomgeving, wordt de inrichting van de buitenruimte
om te kunnen bewegen en spelen door inwoners vaak als aandachtspunt
genoemd. Bijvoorbeeld beter gebruik van park de Toer.
 Gezonde buurten realiseren, zodat iedereen de kansen krijgt om een gezond
leven te leiden en o.a. kinderen veilig naar school kunnen fietsen en lopen.
Van belang is echter om eerst aandacht te besteden aan het beter benutten van
bestaande voorzieningen en vervolgens pas te kijken naar fysieke maatregelen
 Inwoners maken in de directe omgeving gebruik van beweegmogelijkheden
(zien bewegen, doet bewegen).
 Hierdoor ontstaan spontane ontmoetingen en meer mensen die bewegen
 Alle inwoners in beweging krijgen
 Gezondere buurten.
Inwoners gemeente Etten Leur
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Inwoners /
Enthousiasmeren en bedenken
wijkorganisaties
Gemeente Etten Leur
 kent per wijk de samen Jessica van Sluijs
Mariette de Bruijn
werkingspartners / inwoners
 bij
elkaar
brengen
en
verbinden.
GGD West-Brabant
Aanjagen, ondersteunen en
Noor Pleging
verbinden
Etten Leur Actief
Martijn Hentzen en
 Activeren
Marian Roest
 Organiseren
Alwel
Corina Pistorius
Beweeggroepen
Meedoen en enthousiasmeren
REL
Thierry Bayle
Werkgroep
 Gemeente Etten Leur is initiërend. (omgevingsvisie)
 Werkgroep creëren met inwoners en wijkorganisaties
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Afhankelijk van uitwerking, nader te bepalen
Financiën
 Afhankelijk van uitwerking, nader te bepalen
continue
Proberen aan te haken op bestaande overlegstructuren gemeente /
wijkorganisaties

Thema
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16.De sport-o-theek in de wijk
Beknopte omschrijving
van het initiatief

Gewenst resultaat
Doelgroep
Betrokken partijen

Organisatiestructuur
Benodigde middelen

Geschatte doorlooptijd
voor realisatie
Overige opmerkingen

Inclusief Sporten en Bewegen &
Vaardig in Bewegen
 Buurtbewoners activeren en motiveren om te gaan bewegen.
 Marketingtool voor verenigingen om leden te werven.
 De sport-o-theek biedt sportmaterialen en beweegbegeleiding.
 Overdag voor volwassenen en na school voor kinderen
Spontaan bewegen, dicht bij huis, iedereen is welkom.
Alle inwoners van de gemeente Etten Leur
Organisatie
Rol
Contactpersoon
Etten Leur Actief
Martijn Hentzen
 Activeren en organiseren
Belaid Nahari
Sanne van Eekelen
Marian Roest
Gemeente Etten Leur
Jessica van de Sluijs
 Promotie
 Verbinden
 Enthousiasmeren
Overige
Bij dit project kunnen sportaanbieders aansluiten.
sportaanbieders
Inwoners /
wijkorganisaties
Werkgroep
Werkgroep, bestaande uit bovenstaande partijen, werkt dit plan verder uit
Wat hebben we daarvoor nodig?
Inhoudelijk
 Een sportbus (Stint van Surplus)
 Begeleiding
 Sportmateriaal
Financieel
 Nader te bepalen
2021
Relatie met project 15

