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VISIE, DRIJFVEER EN 
MISSIE
Team Sportservice wil bij alle inwoners van de gemeente Schagen 

en Hollands Kroon door middel van beweegaanbod op maat een 

gezonde leefstijl stimuleren en hen plezier en voldoening laten erva-

ren in sport en bewegen. Om dit te realiseren werken we samen met 

diverse maatschappelijke, sociale en sportieve partners uit de regio. 

 
VISIE 

Onze visie is een gezonde, vitale en sociale samenleving waarbinnen 

écht iedereen de kracht van sport en bewegen benut. 

 
DRIJFVEER 

Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, 

maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en 

bewegen, zowel in fysiek als sociaal en mentaal opzicht. 

 
MISSIE 

Nederland heeft een rijke sportinfrastructuur die onder andere be-

staat uit: verenigingen, gerelateerd kader, accommodaties en bewe-

gingsonderwijs. Onze missie is dit sportieve kapitaal zo te versterken 

en ontsluiten dat er een essentiële bijdrage wordt geleverd aan een 

gezonde, vitale en sociale samenleving. 

 

Team Sportservice gaat uit van de bestaande fysieke en sociale infrastruc-

tuur van de sport in iedere gemeente. Als je dat sportkapitaal beter inzet 

binnen het sociale domein voor mensen die voor hun plezier sporten én 

mensen die sport als middel gebruiken voor een betere gezondheid of 

socialer leven, dan verhoog je het maatschappelijke rendement zonder 

onnodige extra reserveringen. 
DIT DOEN WIJ

ONZE 
EVENEMENTEN

OVER TEAM
SPORTSERVICE



DIT DOEN WIJ
Team Sportservice is een organisatie waar inwoners, organisaties, scholen en verenigingen terecht 
kunnen met vragen of voor advies op het gebied van sport en bewegen. 

Onze dienstverlening laat zich samenvatten in 5 gebieden: 

Kracht van 
sport en bewegen 

in de buurt en 
bij de vereniging

Beweegmanagement Sociaal domein Gezonde leefstijl Aangepast sporten
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BEWEEGMANAGEMENT: 
BEWEGEN OP EN ROND SCHOOL

Team Sportservice coördineert voor gemeente 

Schagen de impulsregeling Bewegen op school. 

Op alle scholen is extra aandacht voor de kwa-

liteit en kwantiteit van bewegen. In Hollands 

Kroon krijgen alle scholen die bewegingsonder-

wijs afnemen van Team Sportservice korting op 

de eerste les bewegingsonderwijs per groep. 

 

•  Op 2 scholen in Schagen en 1 school in Hollands Kroon verzorgen de vakleerkracht of stagiaires Sport en 

Bewegen, die begeleid worden door Team Sportservice, pauzesport. Daarnaast werken 2 scholen in Hollands 

Kroon met Move Mates. Team Sportservice heeft kinderen uit de groepen 7 opgeleid tot speelpleincoach. Zij 

dagen hun schoolgenootjes uit meer te bewegen door actieve spelletjes aan te bieden in de pauzes. 

•  Vanuit de impulsregeling Bewegen op school in de gemeente Schagen hebben diverse scholen ingezet op 

sport als middel om weerbaarheid bij kinderen te vergroten en bij te dragen aan een positieve sfeer in de 

klas. 8 scholen hebben deze cursussen weerbaarheid, al dan niet in combinatie met judo op school en val-

preventie, voor diverse groepen ingezet.

•  Meerdere scholen hebben sportkennismaking opgenomen in hun programma. Met hulp van lokale sportver-

enigingen of Team Sportservice kunnen kinderen tijdens gymlessen of sportdagen kennismaken met een 

sport. Denk aan karate, streetdance, cross-fit en volleybal.  

s

 Bekijk de inline skateclinic

•  Team Sportservice heeft voor groepsleerkrachten 3 inspiratiesessies verzorgd met thema’s als bewegend 

leren, energizers, samenwerken, uitdagende situaties creëren en (leer)hulp verlenen. Dit om bij te dragen aan 

de kwaliteitsimpuls van de (2e) gymles en bewegen in en rond school. 
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Waar we zitten op de scholen

BEWEGINGSONDERWIJS IN HOLLANDS KROON

Op 12 scholen in Schagen en 16 scholen in Hollands 

Kroon geven 14 vakleerkrachten van Team Sport-

service 1 of 2 keer per week uitdagende lessen be-

wegingsonderwijs. Dit zijn in totaal 244 lessen per 

week.

https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/project/skateclinics/


BEWEEGMANAGEMENT: 
BEWEGEN OP EN ROND SCHOOL

Beweegarrangementen 

•  In nauwe samenwerking met scholen, kinderopvang en vaak lokale sportaan-

bieders organiseren de bewegingsconsulenten van Team Sportservice regel-

matig beweegarrangementen in diverse kernen. Dit zijn kortdurende cursussen 

van 3 tot 6 weken waarin kinderen aansluitend aan schooltijd kennismaken 

met een sport. In 2019 waren er 6 beweegarrangementen.  

Hippolytushoef: Basketbal 15 deelnemers  

Wieringerwerf: Tennis 18 deelnemers  

Schagen: Bootcamp 14 deelnemers  

Tuitjenhorn:  Cross-fit  15 deelnemers | Judo 17 deelnemers |   

Streetdance 15 deelnemers

Motorische screening

•  Op alle scholen in de gemeente Schagen zijn alle kinderen motorisch getest 

om vroegtijdig achterstanden te signaleren en hierop in te kunnen spelen.  

2 Scholen hebben geïnvesteerd in Motorische Remedial Teaching en zijn tij-

dens schooltijd met kinderen met een beweegachterstand aan de slag gegaan.  

Mede vanuit de interventies Ik Lekker Fit en Club Extra wordt samengewerkt 

met kinderfysiotherapeuten, een kinderdiëtist en de GGD voor vroegtijdig sig-

nalering en doorverwijzing.  

•  In Hollands Kroon heeft Team Sportservice de groepen 1 tot en met 4 van ba-

sisschool De Snip motorisch gescreend. Dit kwam voort uit Lekker in je life in 

samenwerking met kinderfysiotherapiepraktijk De Kikkersprong. Daarna  

hebben 8 kinderen deelgenomen aan een vervolgtraject in de vorm van  

naschoolse groepslessen bij de kinderfysiotherapiepraktijk.

Regiosportdagen 

In 2019 heeft Team Sportservice sportdagen georganiseerd voor: 

•  251 kinderen van de groepen 8 van de basisscholen in Schagen. Deze was bij 

atletiekvereniging TAS’82. Budowazasport, Scouting Schagen en Magnus Hoc-

key waren eveneens bij deze dag betrokken. 

•  119 leerlingen van de groepen 7 van basisscholen in de regio Anna Paulowna, 

Breezand en Wieringerwaard. Deze sportdag vond voor het eerst in de ge-

schiedenis binnen in sporthal de Veerburg plaats, vanwege het slechte weer.

•  116 kinderen van de groepen 6 voor basisscholen in de regio Wieringerwerf, 

Kreileroord, Middenmeer en Slootdorp. Deze dag was bij atletiekvereniging 

Wieringermeer.

De sportdagen van Niedorp en Wieringen (Lutjestrand) hebben vanwege de 

slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden. 

Bij alle sportdagen verzorgden studenten van ROC Sport en Bewegen in Den 

Helder als groepsleiders de spelonderdelen. Dit is een officieel getoetst onder-

deel van hun opleidingstraject waarvoor Team Sportservice nauw samenwerkt 

met het ROC. 
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•  In de Wieringermeer in Hollands Kroon is, met behulp van een Sportimpuls, in samen-

werking met lokale sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties 

een Sportdorp voor ouderen opgezet. Hierbij zijn 12 beweegaanbieders betrokken. 

Het Sportdorp is van start gegaan met een grote beweegontmoetingsdag. In iedere 

dorpskern is de valpreventiecursus In Balans gegeven. In een jaar tijd heeft het Sport-

dorp meer dan 100 ouderen naar een structureel beweegaanbod geleid. Effecten 

van het Sportdorp zijn dat ouderen meer onder de mensen zijn, nieuwe sociale rela-

ties aangaan en langer zelfredzaam zijn. 

 •  In Schagen voerde Team Sportservice samen met MEE & de Wering het programma 

Sport Werkt uit voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Doel is om deze 

mensen door middel van bewegen een dagritme te geven, conditie op te bouwen en 

te leiden naar betaald of vrijwilligerswerk. Als dit lukt, is de bonus een lidmaatschap 

bij een sportvereniging naar keuze. Team Sportservice arrangeerde het sport- en 

beweegprogramma, uitgevoerd door buurtsportcoaches en trainers van meerdere 

sportverenigingen. Tevens bood Team Sportservice een van de deelnemers de gele-

genheid om binnen haar organisatie werkervaring op te doen. 

 •  Team Sportservice heeft in samenwerking met gemeente Schagen pasjes gemaakt 

voor kinderen die in aanmerking komen voor de Meedoen-regeling. Op vertoon van 

dit pasje kunnen kinderen gratis deelnemen aan activiteiten die georganiseerd wor-

den door Team Sportservice. 

 •  Lid van netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar Team Sportservice heeft deelgeno-

men aan netwerkbijeenkomsten en het symposium van netwerk Noordkop Gezond 

voor Elkaar. Doel is zorgen voor een positief gezonde Kop van Noord-Holland. De 

komende jaren wordt geïnvesteerd in samenwerking om zo op allerlei manieren de 

bewoners te ondersteunen en motiveren zo gezond mogelijk en veerkrachtig te le-

ven, passend bij hun situatie. 

 

SOCIAAL DOMEIN
Sport en bewegen is goed voor iedereen. Van 0 tot 100. Daar staat Team Sportservice voor. Bewegen geeft 

plezier en brengt mensen met elkaar in contact. Bewegen zorgt voor een betere conditie en door te bewegen 

blijven mensen langer zelfredzaam en zelfverzekerder. Daarom werken wij graag samen met organisaties in 

zorg en welzijn en bieden wij advies en ondersteuning bij het opstellen van beweegbeleid of met het begelei-

den van bewegingsactiviteiten. Wij doen dit met bewezen interventies, nieuwe ideeën en een positieve bena-

dering. Wat kan wel is veel belangrijker dan wat kan niet. 

Een aantal mooie voorbeelden van ons werk binnen het sociaal domein
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https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/project/meedoenpas/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagen/nieuws/noordkop-gezond-voor-elkaar/


•  In september is Team Sportservice vanaf het Fitveld in Schagen gestart met 

wandelingen voor ouderen. Naast bewegen heeft dit een sociaal aspect. Na 

afloop van de wandeling is het mogelijk een kop koffie met elkaar te drinken. 

De wandelingen zijn iedere werkdag en worden begeleid door vrijwilligers. Per 

week doen hier gemiddeld 90 wandelaars aan mee. 

 

•  Werkgroepen dementievriendelijk en eenzaamheid: samen met andere partijen 

die zitting hebben in de werkgroepen dementievriendelijke gemeente Schagen 

respectievelijk Hollands Kroon hebben we in het kader van Wereld Alzheimer 

Dag zowel in Callantsoog als in Middenmeer een dag voor mensen met  

dementie en hun mantelzorgers georganiseerd.  

De werkgroep Eenzaamheidspreventie organiseerde in de Week van de  

Eenzaamheid een wandeling inclusief diner in Schagen. Deze is uitgevoerd door 

een buurtsportcoach van Team Sportservice. Daarnaast heeft deze werkgroep 

een matchmarkt voor eenzame mensen gehouden. 

SOCIAAL DOMEIN VERVOLG  
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GEZONDE LEEFSTIJL
De JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) is er voor iedereen. De hele 

buurt, scholen, kinderopvang, lokaal bestuur, bedrijven, verenigingen, kinderen 

en hun ouders helpen mee aan een gezonde jeugd. Daarom maken we plekken 

waar kinderen komen gezonder. Zodat ze thuis, op school en bij de sportver-

eniging meer bewegen en gezonder eten. Zo maken we gezond opgroeien de 

normaalste zaak van de wereld. 

Team Sportservice verzorgt het werkgeverschap van de JOGG-regisseur van ge-

meente Schagen. De JOGG-regisseur werkt samen met diverse maatschappelijke, 

sociale en sportieve partners uit de regio en verbindt partijen op lokaal niveau. Dit 

om resultaten te bereiken die gericht zijn op bewustwording van het belang van 

een gezonde leefstijl en gedragsverandering op het vlak van meer bewegen, ge-

zonder eten en drinken in een gezonde omgeving. Op de scholen, kinderopvang 

en in de buurt wordt ingezet op de verschillende themacampagnes  

DrinkWater, Groente… zet je tanden erin! en Gratis bewegen, gewoon doen. Zo 

wordt de gezonde leefstijl aantrekkelijk voor de kinderen. 

In 2019 deed 80% van de basisscholen mee met een of meer thema’s van JOGG. 

Twee basisscholen behaalden het vignet Gezonde School en in 2020 volgen er 

meer. Met inspiratiebijeenkomsten weet de JOGG-regisseur informatie, kennis en 

expertise te delen zodat verbinding gerealiseerd wordt tussen scholen, kinderop-

vang, sportverenigingen, ouders en zorgverleners. Alle partijen creëren samen een 

omgeving voor jeugd waar meer bewegen en gezonder eten en drinken vanzelf-

sprekend zijn. 

De samenwerking met onder meer Jong Leren Eten, Rabo AZ Foodtour, Inholland, 

Team:Fit, RIVM Gezonde School en RIVM Gezonde Kinderopvang dragen bij aan 

een gezondere omgeving waarin jongeren kunnen opgroeien. Er zijn meer sport- 

en beweegaanbieders die de gezonde leefstijl uitdragen bij activiteiten en evene-

menten. Voorbeelden hiervan zijn schoolvoetbal, wijkenlopen, avondvierdaagse 

en de Cityrun. Het percentage kinderen op gezond gewicht van 0 tot 12 jaar is in 

2018 bij 3 leeftijdsgroepen ten opzichte van 2014 toegenomen. 

 

In Schagen is in 2019 ook het project Ik Lekker Fit gestart. Dit preventief gezond-

heidsproject draagt bij aan bewustwording van de gezonde leefstijl bij kinderen 

op de basisschool en hun ouders. Op basisscholen worden gastlessen voeding 

verzorgd, zijn gesprekken met en workshops voor ouders over gezonde leefstijl, 

is er extra ondersteuning om een gezonde school te worden en maken meet- en 

weegmomenten onderdeel uit van het project. Daarmee is dit project een aanvul-

ling en verdieping op JOGG en de gezonde leefomgeving die gemeente Schagen 

voor ogen heeft. 

Omdat de JOGG-regisseur onderdeel uitmaakt van Team Sportservice dragen 

buurtsportcoaches logischerwijs bij aan de doelstellingen van JOGG. Bijvoorbeeld 

door tijdens hun activiteiten water drinken te stimuleren en aandacht te hebben 

voor gezonde tussendoortjes. 
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https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/project/jogg-schagen-3/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/nieuws/feestelijke-start-drinkwater-campagne-op-pc-basisschool-de-regenboog/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/nieuws/st-jozefbasisschool-en-kindcentrum-hoge-ven-zijn-gezond/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/project/ik-lekker-fit/


Doelgroepadvisering en verenigingsondersteuning 

Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking. Het kan gaan om een licha-

melijke, verstandelijke, auditieve, visuele, chronische beperking of stoornis binnen het 

autismespectrum. Daarnaast kunnen sportverenigingen, belangenorganisaties, patiën-

tenverenigingen en (potentiële) sporters, kortom iedereen die een vraag heeft op het 

gebied van sporten met een beperking, terecht bij onze regiomedewerker.

 

In het najaar heeft Team Sportservice in samenwerking met Incluzio een training  

aangeboden aan verenigingen in de gemeente Hollands Kroon. Deze ging over  

werken met kinderen met autisme of een licht verstandelijke beperking.  

Hieraan hebben 12 personen van 6 verschillende verenigingen meegedaan.

 

Wij werken nauw samen met Uniek Sporten. Op de website UniekSporten.nl 

kan iedereen zoeken naar een geschikte sport in de buurt. We houden het 

lokale aanbod up-to-date door twee keer per jaar de verenigingen te bena-

deren hun gegevens te controleren, aan te vullen en eventueel nieuwe sport-

aanbieders met aangepast sportaanbod toe te voegen. 

s

 Bekijk het filmpje 

 
Voorlichting 

Wij verzorgen voorlichtingsprogramma’s op scholen waaronder (S)Cool on wheels en 

Visueel Beperkt. Dat wordt in samenspraak met onze bewegingsconsulent gedaan die 

een speciale gymles geeft, waarin leerlingen ervaren hoe het is om visueel beperkt te 

zijn of afhankelijk te zijn van een rolstoel. 17 groepen op basis- en middelbare scholen 

in de Kop van Noord-Holland hebben deelgenomen aan het voorlichtingsproject  

Visueel Beperkt. Eén groep 8 van een basisschool in Schagen heeft meegedaan aan 

het voorlichtingsproject (S)Cool on wheels. 

 
JouwSportProject (JSP) 

Er is geprobeerd het JSP-aanbod aangepast sporten uit te breiden, om zo lokaal be-

weegaanbod voor aangepast sporten zichtbaarder en toegankelijker te maken door 

het inschrijven en promoten via JSP. Er is nu één vereniging met aanbod aangemeld, 

maar het streven is dit aanbod uit te breiden door verenigingen intensiever te bezoe-

ken en te informeren over de kracht van JSP. 

 

Een aantal evenementen 

Maatjesschaatsen 

Tijdens Schagen on Ice kunnen mensen 

met een beperking en hun maatjes ex-

clusief schaatsen op twee ochtenden. In 

deze prikkelarme omgeving hebben in 

2019 in totaal 20 mensen met een be-

perking en hun maatje hier gebruik van 

gemaakt. Dit leverde zeer veel positieve 

reacties op. 

 
Beweegactiviteiten ’s Heerenloo

Team Sportservice verzorgde beweeg-

activiteiten bij de workshopdag van 

’s Heerenloo in Schagen. Er is twee keer 

een workshop Bootcamp gegeven waar 

cliënten zich enthousiast voor hebben aangemeld.  

Twee groepen van 16 cliënten hebben deelgenomen aan deze sportieve activiteit.  

AANGEPAST SPORTEN

• Doelgroepspecifi ek aanbod
• Patiëntenverenigingen
• Speciaal Onderwijs
• Belangenorganisaties
• Eerstelijns zorg
• Revalidatiecentra
• MEE & De Wering

Regionale 
afstemming

Regiomedewerker 
Team Sportservice

• Wooninstellingen
• Wijkteams / Inclusio
• Activiteitencentra / Dag-

besteding
• Sportverenigingen met 

AS-geïntegreerd aanbod
• Buurtsportcoaches
• WMO-consulenten

Lokale 
uitvoering

• Uniek Sporten
• Grenzeloos Actief
• Kennisteam AS 

Team Sportservice
• Fondsen en sponsorpartners 

(o.a. Rotary, Dirk Kuyt 
Foundation, Oranjefonds)

• MEE / VSG / NOC*NSF Fonds 
Gehandicaptensport

Landelijke
initiatieven
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https://youtu.be/-r_cBFHhqw8
https://jouw.teamsportservice.nl/schagen/project/scool-on-wheels/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagen/project/visueel-beperkt/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagen/nieuws/meld-je-aan-voor-het-maatjesschaatsen/


•  Beweegpleinen: in Oudesluis en Middenmeer zijn 

beweegpleinen geopend. Team Sportservice heeft een 

rol gespeeld bij de opening. In Dirkshorn wordt een 

nieuwe bestemming aan het handbalveld gegeven. 

Hierin heeft Team Sportservice een adviserende rol. 

 

•  Cruyff Court 6x6 is een nationaal voetbalkampioen-

schap voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het thema 

‘respect’ staat centraal tijdens het kampioenschap. Bij 

de 3 voorronden in Schagen hebben 148 jongens en 

meisjes gestreden voor de Respect-award en een plek 

in de volgende ronde. 

 

•  Fit & Fun is een gratis buurtactiviteit voor kinderen in 

de basisschoolleeftijd. Fit & Fun is elke dinsdagmid-

dag van 14.15 tot 15.15 uur op het basketbalveldje in de 

Waldervaart aan de Kievitlaan in Schagen. De invulling 

van de sportieve middag is iedere keer anders. Gemid-

deld maken 10 tot 25 kinderen per keer gebruik van 

deze activiteit, afhankelijk van het weer. 

 

•  Stagiaires van diverse sportopleidingen organiseren 

onder leiding van Team Sportservice 4 keer per week 

tussen- en naschoolse sport- en beweegactiviteiten 

op het schoolplein van de Spoorbuurtschool in Anna 

Paulowna en de Vogelweid in Schagen. Ook de na-

schoolse opvang maakt graag van de gelegenheid 

gebruik om de kinderen na schooltijd sportief bezig te 

laten zijn. 

•  Fitheidstest: in Niedorp en Wieringerwerf hebben 

fitheidstesten plaatsgevonden. Onder aanwezig-

heid van onder andere een diëtist en een huisarts 

kon men op laagdrempelige wijze ontdekken hoe het 

gesteld is met de fitheid. Voor de uitvoering van de 

fitheidstesten wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

Aanvullend was deelname aan een laagdrempelig 

beweegprogramma mogelijk. In Wieringerwerf was 

deze gekoppeld aan de beweegontmoetingsdag voor 

ouderen die de start was van het Sportdorp. 

•  Team Sportservice ondersteunt al 9 jaar atletiekver-

eniging TAS’82 bij de organisatie van de Schager 

Wijkenlopen. Deze recreatieve lopen vinden gedu-

rende 5 (veelal) achtereenvolgende weken beurtelings 

plaats in de 5 verschillende wijken van Schagen. Deel-

nemers kunnen kiezen voor een afstand van 2,5 tot 

10 km. Organisaties als Omring en de SKRS zijn actief 

betrokken bij de organisatie, evenals diverse lokale 

sponsoren. Met een deelname van circa 120 lopers 

per avond is het een stabiel jaarlijks terugkerend eve-

nement. 

•  Tijdens de Scholierenveldlopen in Anna Paulowna, 

Warmenhuizen en Schagen in juni, juli en september 

wisten 84 scholieren uit Anna Paulowna, 95 uit War-

menhuizen en 186 basisschoolkinderen uit Schagen 

de finish te halen. Deze 1.000-meterloop organiseert 

Team Sportservice op wisselende locaties in de beide 

gemeenten en altijd in samenwerking met de lokale 

of regionale atletiekvereniging, in dit geval TAV’80, 

NOVA en TAS’82. 

KRACHT VAN SPORT EN BEWEGEN IN 
DE BUURT (EN BIJ DE VERENIGING)
Met buurtsportcoaches geeft Team Sportservice aandacht aan een gezonde leefstijl in de wijk. Wij brengen bewegen dicht bij huis. 
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https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/nieuws/middenmeer-krijgt-nieuw-sport-en-recreatieveld/
https://jouw.teamsportservice.nl/app/uploads/sites/11/2019/05/IMG_0285.jpg
https://jouw.teamsportservice.nl/schagen/nieuws/gratis-sporten-na-school-in-de-waldervaart-2/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/nieuws/beweegprogramma-nieuweniedorp/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/nieuws/schager-wijkenlopen-in-aantocht/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/nieuws/schager-wijkenlopen-in-aantocht/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/nieuws/schrijf-je-in-voor-de-scholierenveldloop/


ONZE EVENEMENTEN
Een overzicht van de evenementen die Team Sportservice Schagen heeft georganiseerd in 2019 voor diverse doelgroepen. 

Klik op de links voor meer informatie; foto’s, filmpjes, persberichten etc. van de evenementen.

Apenkooi Fitheidstesten Cruyff Courts 6 vs 6 Streetdance
kampioenschap

Fitte Start
Beweeginstuif

Sinterklaasinstuif

Scholierenveldloop Beweegpleinen Superjumping Schoolsportdagen

In 5 
wijken!

INFO 06 51 77 78 36
www.tas82.nl

SCHAGER 
WIJKENLOPEN 

2019

9 mei t/m 
13 juni9EDIT IE

 e

A5Schagen_Wijklopen.indd   1 25-03-19   16:37

Schager Wijkenlopen

Maatjesschaatsen
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https://www.facebook.com/213992051997413/videos/533727963838999/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/nieuws/60-plussers-kom-naar-de-gratis-fitheidstest-2/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/nieuws/cruyff/
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Verenigingsadvies en -ondersteuning 

Nix18. Zowel in Schagen als in Hollands Kroon heeft Team Sportservice verenigingen met 

een drankvergunning bezocht om advies te geven over verantwoord alcohol schenken. 

In Schagen zijn 18 gesprekken gevoerd met in totaal 22 verenigingen en zijn 4 vereni-

gingen via e-mail van advies voorzien. In Hollands Kroon zijn 19 gesprekken gevoerd 

met 22 verenigingen en zijn nog twee verenigingen via e-mail of telefonisch van advies 

voorzien. 

 
Informatiebijeenkomsten verenigingen 

Team Sportservice heeft voor de verenigingen in Hollands Kroon in mei een informatie-

bijeenkomst gehouden. Hierin was aandacht voor de verruiming van de BTW-regeling 

voor verenigingen en de mogelijkheden om Sportkader Nederland in te zetten voor de 

verloning van trainers. Hierbij zijn 10 verenigingen aanwezig geweest. 

In juni is in samenwerking met Team Sportservice West-Friesland een avond gehouden 

voor verenigingen die te maken hebben met de meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer. Deze plicht gold voor weinig verenigingen in ons werkgebied. Eén stichting 

heeft hieraan deel genomen. In het najaar heeft Team Sportservice voor verenigingen 

een informatiebijeenkomst gehouden over een gratis begeleidingstraject ter verduur-

zaming van de sportaccommodatie. Deze is door één vereniging bezocht. 

 
Harmonisatie binnensporttarieven gemeente Schagen 

In opdracht van de gemeente Schagen is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijk-

heid om te komen tot harmonisatie van de tarieven van de binnensportaccommodaties. 

Dit heeft het eindrapport ‘Een harmonieuze tarievenstructuur, naar levendige en levens-

vatbare binnensportaccommodaties in Schagen’ opgeleverd. Hiertoe zijn gesprekken 

gevoerd met de 6 besturen en beheerders van binnensportaccommodaties. Met de SARS 

is aan het begin en het eind van het onderzoek een gesprek gevoerd. 

 
Vrijwilligers werven 

Er zijn 2 trajecten Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd gegeven in Hollands Kroon. Hieraan 

hebben 13 verenigingen deelgenomen. De trajecten zijn uitgevoerd op verzoek van  

Rabobank. 
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Rabo versterkt 

Bij één vereniging is het programma WhoZnext opgezet 

om jeugd te betrekken bij de organisatie van activiteiten 

bij hun vereniging. Deze workshop vloeide voort uit een 

procesbegeleidingstraject van Rabobank. 

 
Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 

In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en 

Discriminatie heeft Team Sportservice 21 maart samen 

met de gemeente Hollands Kroon in totaal 60 regen-

boogballen uitgereikt aan de 13 voetbalverenigingen in 

Hollands Kroon. De ballen zijn door de KNVB beschik-

baar gesteld. 

 
Particulier advies 

Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar voor 

vragen van en adviezen aan particulieren. Daar zijn in 

2019 diverse adviezen uit voortgevloeid. 

 
Sport- en Speluitleen 

Team Sportservice heeft een uitdagend en gevarieerd 

aanbod van sport- en spelmateriaal. Leden van onze 

Sport- en Speluitleen kunnen materialen voor allerlei 

sportactiviteiten voor één dag tot maximaal twee we-

ken lenen. Denk aan een sportdag, toernooi, buurtfeest 

of een ander feestelijk en sportief evenement. 85 leden 

hebben samen 565 bestellingen gedaan in 2019 om met 

de geleende materialen hun sportieve activiteit tot een 

uitdaging en succes te maken. 

 
Beweegkriebels 

Dit is een project van Fitte Start waarbij pedagogisch 

medewerkers van kinderopvangcentra door ons worden 

getraind hoe ze dagelijks speelse beweegactiviteiten 

kunnen aanbieden aan jonge kinderen. 

Team Sportservice als leerorganisatie 

In 2019 hebben we aan in totaal 48 stagiaires (wisselende periodes, veelal deeltijd) van 8 verschillende 

opleidingen een stageplek kunnen bieden. Daarnaast hebben we een werkervaringsplek gecreëerd voor 

een deelnemer van Sport Werkt. Deze vrijwilliger werkte twee dagdelen op kantoor en verricht hand- en 

spandiensten. 
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