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TEAM SPORTSERVICE 
HAARLEMMERMEER
De Haarlemmermeer heeft een bijzonder rijke 
sportinfrastructuur. Team Sportservice Haarlem-
mermeer zorgt ervoor dat dit sportkapitaal een 
zo groot mogelijk bijdrage levert aan een ge-
zonde, sociale en vitale samenleving door 
advies en kennisoverdracht, begeleiding of 
uitvoering. Hierbij werkt Team Sportservice 
altijd vanuit de drijfveer om écht ieder mens, en 
daarmee de maatschappij, maximaal te laten 
profiteren van de positieve effecten van sport 
en bewegen. In 2017 stond daarbij een betere 
dienstverlening centraal: daarom lanceerde 
Team Sportservice naast een subtiele naamswij-
ziging ook een nieuwe website en huisstijl. 

Team Sportservice Haarlemmermeer zette zich in 2017 in als 

actieve partner van de gemeente bij het versterken van de 

sociale basisinfrastructuur* met als doel dat inwoners in staat 

worden geacht zelf problemen op te lossen of een beroep 

doen op hun netwerk als dat niet lukt. Dit leidde tot een 

verandering (herijkingproces), waarbij de wensen en moge-

lijkheden van inwoners centraal staan (Meer voor Elkaar). De 

afgelopen jaren volgde Team Sportservice deze ontwikkelin-

gen nauwlettend en stemde de werkwijze daar continu op af. 

De positieve effecten van sport en bewegen zijn daarbij voor 

ons het uitgangspunt: plezier, mentale en fysieke gezond-

heid en een sociaal netwerk met als missie het versterken 

van de fysieke en sociale sportinfrastructuur. Hiermee draagt 

Team Sportservice bij aan het sportkapitaal, bestaande uit 

verenigingen, kader, accommodaties en bewegingsonderwijs. 

Het invoeren van een vernieuwde website en huisstijl zag 

Team Sportservice nodig als onderdeel voor het realiseren 

van deze missie. In 2017 is de sportbasisinfrastructuur zo 

versterkt, dat er een essentiële bijdrage is en kan worden ge-

leverd aan de uitdagingen in het sociaal domein met als doel 

een gezonde, vitale en sociale samenleving. 

Uitvoering, raad en daad
Binnen het thema Haarlemmermeer Breed ondersteunt Team 

Sportservice alle inwoners, scholen, verenigingen en andere 

organisaties bij het versterken van hun rol binnen de fysieke 

en sociale sportinfrastructuur. Zo hielp Team Sportservice 

bij het organiseren van evenementen zoals Kids voor Kids, 

de SportFair en het sportcongres. Daarnaast stimuleren we 

inwoners door hen op een laagdrempelige manier kennis te 

laten maken met sport en sportaanbieders met de Jeugd-

SportPas. Dankzij onze combinatiefunctionarissen onderhou-

den we korte lijntjes met verenigingen en scholen, om zo de 

sportparticipatie te verhogen. Met de zorglessen, zoals Mo-

torische Remedial Teaching en Erbij Horen COPD, zet Team 

Sportservice zich respectievelijk in tegen beweegachterstand 

bij kinderen en sportdeelname van kwetsbaren. Naast het 

uitvoeren van sport en bewegen, positioneert Team Sportser-

vice zich ook als organisatie die anderen voorziet van raad en 

daad op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. 

Zo creëren we optimale mogelijkheden om écht iedereen te 

laten sporten en bewegen. 

Wijk- en kerngericht
In het kader van ‘Van uitvoering naar coaching’ initieerde 

Team Sportservice steeds meer activiteiten in samenwerking 

met het netwerk in de wijk en kernen. Het doel is het benut-

ten van de potentie in de samenleving en het versterken van 

bewonersinitiatieven. Daarbij wordt aangesloten bij de eigen 

kracht en het (zelf)organiserend vermogen van bewoners, 

verenigingen en maatschappelijke organisaties. In de vijf 

sport-prioritaire wijken en kernen die zijn aangewezen door 

de gemeente, biedt Team Sportservice extra ondersteuning. 

In Getsewoud, Graan voor Visch, Overbos, Rijsenhout en 

Zwanenburg werkt het team nauw samen met de sociale 

wijkteams en andere netwerkpartners om snel en slagvaardig 

in te spelen op behoefte van inwoners en organisaties. Door 

kwetsbare doelgroepen te benaderen pakken we met sport 

en bewegen problemen in de wijk aan. Team Sportservice 

volgt de landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen in het 

beter benutten van sport in het sociaal domein op de voet. 

In de wijken werkt Team Sportservice Haarlemmermeer altijd 

samen met de partners binnen Meer voor Elkaar in de Buurt. 

Aan de wijktafels bespreken we de stand van zaken, waarna 

Team Sportservice samen met de sociaal makelaars en jonge-

ren- en/of ouderenwerkers de kracht van sport en bewegen 

inzet om kwetsbaren mee te laten doen in de samenleving 

(Overbos) of het dagelijks functioneren van ouderen te ver-

beteren (Rijsenhout).

Alle inzet van Team Sportservice Haarlemmermeer zoals 

beschreven in dit jaarverslag is erop gericht om de kanteling 

van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving te 

realiseren. Door wijk- en kerngericht te werken, zijn veel be-

weeginitiatieven van bewoners gestimuleerd en ondersteund 

en is de dienstverlening van Team Sportservice steeds meer 

gericht op inwoners die de inzet het hardst nodig hebben.

* Onder de sociale basisinfrastructuur wordt verstaan: het geheel van algemeen toegankelijke organisaties, diensten, voorzieningen en betrek-
kingen dat het mogelijk maakt dat mensen in redelijkheid in sportieve verbanden kunnen leven en participeren in de samenleving (gebaseerd op 
Meer voor Elkaar, gemeente Haarlemmermeer).
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EVENEMENTEN 
H’MEER BREED

14 activiteiten
3.035 deelnames ACTIVITEITEN 

IN DE WIJK

3.088 activiteiten
58.198 deelnames

JSP OP SCHOOL

441 activiteiten
9.748 deelnames

ZORGLESSEN

453 activiteiten
3.089 deelnames

TEAM SPORTSERVICE HAARLEMMERMEER TOTAAL
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CF VERENIGING

231 activiteiten
11.191 deelnames

SCHOOLSPORT- 
TOERNOOIEN

29 activiteiten
4.529 deelnames

PROJECTEN  
EXTERNE SUBSIDIE

2.003 activiteiten
199.522 deelnames

JSP  
BIJ VERENIGING

566 activiteiten
1.545 deelnames

CF SCHOOL

1.067 activiteiten
24.902 deelnames
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HAARLEMMERMEER BREED
Iedereen in beweging: 

Versterken van de fysieke en sociale sport- 

infrastructuur in de gehele Haarlemmermeer
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Team Sportservice Haarlemmermeer heeft tot doel 
om écht alle inwoners in de Haarlemmermeer 
fysiek en sociaal in beweging te krijgen. In samen-
werking met tal van organisaties biedt Team 
Sportservice activiteiten en diensten aan om de 
infrastructuur van maatschappelijke organisaties, 
sportaanbieders en scholen te versterken. Binnen 
deze sociale basisinfrastructuur wordt integraal 
samengewerkt, zodat iedereen naar behoefte op 
zijn of haar niveau kan sporten of bewegen. Cen-
traal daarbij staat het benutten van de kracht van 
sport en bewegen in het sociaal domein. 
In 2017 lag het accent op groepen die nog niet of 
(te) weinig bewogen, oftewel de doelgroepen die 
de inzet het hardst nodig hadden. De inzet van 

Team Sportservice was erop gericht om alle inwo-
ners, maatschappelijke organisaties, scholen en 
verenigingen te stimuleren en te ondersteunen bij 
het vervullen van hun rol binnen de fysieke en 
sociale sportinfrastructuur.

Het sportloket informeert en inspireert inwoners 
om kennis te maken met het aanbod in de Haar-
lemmermeer. Verenigingen zijn gestimuleerd om 
een maatschappelijke bijdrage te leveren binnen 
het sociaal domein. Daarnaast ondersteunt Team 
Sportservice scholen bij het creëren van een 
optimaal beweegklimaat op en rond de school, 
omdat in de jeugd de basis wordt gelegd voor een 
leven lang sporten.
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Haarlemmermeerder start eigen nordic walking groep

Ruud Jongerhuis wist het zeker: hij wilde zijn eigen wandelgroep in de Haarlemmermeer. Team Sportservice moedigde 

zijn ambities aan en zorgde voor een plan. Jongerhuis startte met het opdoen van ervaring. Onder leiding van profes-

sionele wandelcoaches van Team Sportservice leerde hij meer over wandelen en lesopbouw door zelf een warming-

up of de lesafsluiting te geven. Dit zorgde voor nog meer enthousiasme. Met financiële hulp van Team Sportservice 

volgde Jongerhuis de cursus Allround wandelsport instructeur niveau 2 en kwam zijn wens uit. Hij startte zijn eigen 

nordic walking groep in Zwaanshoek en brengt elke week zijn wandelplezier over op zijn deelnemers.  

Bewegend leren met taalwandelingen 

In het kader van bewegend leren, organiseerde Team Sportser-

vice Haarlemmermeer, in samenwerking met Het Taalhuis, vier 

taalwandelingen in Hoofddorp. Tijdens deze wandelingen staat, 

naast het fit worden, het oefenen van de Nederlandse taal cen-

traal voor anderstaligen en laaggeletterden. Onder begeleiding 

loopt de groep door de wijk en bezoeken ze sportverenigingen. 

Tijdens elke wandeling praten de deelnemers, volwassenen en 

kinderen, over een thema. Door met elkaar in gesprek te zijn en 

aandacht te hebben voor bewegen, leren de anderstaligen en 

laaggeletterden op een laagdrempelige manier. Na het succes 

zetten Het Taalhuis en Team Sportservice Haarlemmermeer in 

2018 de wandelingen maandelijks voort.
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In weer en wind wandelen in Zwanenburg 

Alleen code rood kan ze tegenhouden. Elke woensdagochtend stipt om tien uur staat er in de 

wijk Zwanenburg een wandelgroep van diverse pluimage te wachten op wandelcoach Matthieu 

Niesten van Team Sportservice Haarlemmermeer. Samen trekken ze er in weer en wind op uit 

om sportief te gaan wandelen. Geen geslenter, maar powerlopen met een warming-up en coo-

ling down en aandacht voor looptechniek en -houding. Bart Buijs uit de wijk Zwanenburg is er 

bijna altijd wel bij.  

Geen groepje kneuzen 
Via een brief van de huisartsenpost werd Buijs op de wandelgroep 

geattendeerd. Maar hij was niet direct enthousiast: “Ik verwachtte een 

groepje kneuzen en daar wilde ik niet mee gaan lopen. Toch ben ik er 

een keer langs gefietst en toen bleek er een groep hele enthousiaste 

mensen te staan. Dus ik besloot om mee te doen.“ 

Powerlopen 
De wandelgroep is niet zomaar in het leven geroepen om een rondje 

door de buurt te slenteren. Doel is onder andere het verbeteren van 

de conditie. Buijs: “De techniek die ik heb geleerd tijdens de wande-

lingen is echt een eye-opener. Vooruit kijken, schouders naar bene-

den en powerlopen. Wanneer ik dat doe heb ik echt het gevoel dat ik wat aan het doen ben. 

Wandelcoach Matthieu zorgt voor een goede opbouw en mensen weten dat we altijd gaan. Dat 

stimuleert en motiveert. Hij let op onze houding, dat we onze voeten hoog genoeg optillen, hij 

heeft aandacht voor de zwakkere deelnemer en zorgt ervoor dat deelnemers zichzelf niet over-

schatten. Aan het eind is er ook altijd een cooling down en een evaluatie. Iedereen kan binnen de 

groep op zijn eigen niveau meedoen.” 

Altijd tijd voor koffie 
De wandelgroep in Zwanenburg is een gemêleerd gezelschap, met ieder een eigen doel en 

reden om mee te doen. Hierbij is ook het sociale aspect erg belangrijk. Voor sommige deelne-

mers is het wandelen ook belangrijk om uit het sociaal isolement te komen. Buijs: “Het Hollandse 

weer nodigt niet altijd uit om naar buiten gaan. Maar iedereen haalt elkaar op en dat is een stok 

achter de deur. En als iemand er de vorige keer niet was wordt die meteen gemist.” Aan het eind 

is er ook altijd tijd voor koffie. De wandelaars gaan niet meteen weg, maar blijven altijd wel even 

hangen om samen een kopje koffie te drinken,” aldus Buijs.  
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MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES
De mensen in de Haarlemmermeer weten de weg naar het 

passend sportaanbod steeds beter te vinden. Om inwoners uit 

Haarlemmermeer, die nog niet of te weinig bewegen, te infor-

meren over de aanwezige mogelijkheden en hen te inspireren 

om eens kennis te maken met het plezier van sport en bewe-

gen, is het nodig dat Team Sportservice samenwerking zoekt 

met andere maatschappelijke partners in de gemeente. Door 

de samenwerking te intensiveren, bereikt Team Sportservice de 

kwetsbare, inactieve groepen waarmee de partners in contact 

staan beter. Team Sportservice Haarlemmermeer informeert 

hen over de laagdrempelige voorzieningen en activiteiten zoals 

de sport- en speluitleen, persoonlijke sport- en beweegadvie-

zen, PR en communicatie en grote evenementen gericht op 

specifieke doelgroepen (zoals de diabetesloop, het zomer-

wandelen of de buitenspeeldag in Haarlemmermeer) en vraagt 

deze organisaties om mensen te stimuleren hiervan gebruik te 

maken. Tegelijkertijd inspireert Team Sportservice sportaanbie-

ders om samen met de maatschappelijke partners het aanbod 

zó te vernieuwen dat het aansluit bij de behoeften van deze 

kwetsbare doelgroepen. Hierdoor worden kwetsbaren, zoals 

gezinnen met een laag inkomen, mensen met een psychische 

aandoening of ouderen, letterlijk en figuurlijk in beweging 

gebracht. Kwetsbare inwoners worden zo fysiek en mentaal 

gezonder.
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VERSTERKEN SPORTINFRASTRUCTUUR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

EVENEMENTEN - AANTAL DEELNEMERS

STAGIAIRES VRIJWILLIGERS

1 

structureel

104 

incidenteel

JEUGD

Samenwerkingsspelen 100

E-games 200

Wandelen voor water 447

Kids for Kids 600

Voetbalvierdaagse 256

ALLE LEEFTIJDEN

Cultuurfestival 90

SportFair 200

A9 Festival 300

Wijkfeest Bornholm 500

SportToppers 324

SENIOREN

Zomerwandelen 18

 22 MBO

 22 HBO

 9 Maatschappelijk

 3 Internationaal

BURGERS PROFESSIONALS

Beweegspreekuren

Tijdens activiteiten
en evenementen

Informatiemarkten

Verenigingsmarkten

Ouderavonden

Sportcongres

Presentaties 
maatschappelijke 
organisaties

Scholing pedagogisch
medewerkers 
en (vak)leerkrachten

WIE EN HOE INFORMEERT TEAM SPORTSERVICE
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Dagbesteding Ons Tweede Thuis helpt ZPCH 

Op vrijdag 27 januari 2017 koppelde Team Sportservice Haarlemmermeer sportvereniging 

Zwem en Poloclub Hoofddorp (ZPCH) aan tuingroep Ons Tweede Thuis. Ons Tweede Thuis 

is een dagbesteding voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking 

die werken in het onderhoud van groenvoorzieningen. Op 27 januari ruilden de mannen 

het harken, schoffelen en snoeien in voor een dag in het zwembad van het Sportcomplex 

Koning Willem Alexander in Hoofddorp, waar het Nederlands kampioenschap Synchroon-

zwemmen plaatsvond. Zo bouwde de tuingroep het startpodium en de jurypodia op en 

zorgde ze onder andere voor de aankleding, reclame en het ophangen van de vlaggen. 

Een flinke klus die de vereniging werk uit handen nam en de mannen een afwisselende dag 

bezorgde. 

Sportparticipatie en ambassadeurs  

In 2017 creëerde Team Sportservice Haarlemmermeer een uniek sportaanbod voor bewo-

ners van De Maatschappelijke Opvang RIBW K/AM en het Leger des Heils in Floriande en 

Nieuw-Vennep. Binnen het project Move It namen de cliënten deel aan sportlessen zoals 

bootcamps en (kick)bokslessen. Daarin werkten ze aan fysieke conditie, maar ook aan 

zelfvertrouwen, discipline en ontspanning. Dit is van groot belang voor de bewoners die 

kampen met psychische problematiek, uiteenlopend van autisme tot schizofrenie en versla-

vingsproblematiek. Dankzij Move It maakte één deelnemer zelfs de stap naar een reguliere 

sportvereniging. Naast meer sportparticipatie van de bewoners, volgden zes begeleiders en 

twee sportaanbieders de opleiding Maatschappelijk Sportcoach. Zij vormen nu een cruciale 

schakel tussen bewoner en sportaanbieder en werden in 2017 benoemd tot sportambas-

sadeur. De ambassadeurs zetten zich in om de cliënten de positieve effecten van sport en 

bewegen te laten ervaren en om hen te laten aansluiten bij een reguliere sportvereniging. 
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Al zo’n twee seizoenen doet de elfjarige Davy uit Rijsenhout mee met Fit 4 Life kids. Dit 

programma laat kinderen weer het plezier in bewegen ervaren. Maar het kind doet dit niet 

alleen. Verschillende professionals en de ouders worden ook betrokken en iedereen werkt 

samen om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen. Team Sportservice Haarlemmer-

meer is één van de initiatiefnemers van het project en geeft de beweeglessen.  

Wat is Fit 4 Life Kids? 
Fit 4 Life Kids bestaat uit een gevarieerd sportaanbod dat twee 

keer per week gedurende negen maanden plaatsvindt. De kinde-

ren worden doorverwezen door een kinderarts, maar ook ouders 

kiezen er soms zelf voor hun kind aan te melden. Davy: “Ik ben bij 

Fit 4 Life Kids terecht gekomen via het ziekenhuis omdat ik iets te 

zwaar was. Ik sport op maandag en woensdag altijd met dezelfde 

groep en ik vind het super leuk! Iedereen kan meedoen, op zijn 

eigen niveau, maar toch is iedereen gelijk.” Ook Moeder Ilona Moolhuijsen ziet dat Davy 

plezier in de lessen heeft: “De lessen zijn niet voor sportkindjes, maar juist voor die kinderen 

die bijvoorbeeld door overgewicht of motorische problemen niet mee kunnen komen met 

de reguliere lessen. Er is niemand die een ander uitlacht als iets niet lukt en daardoor zie je 

dat de kinderen meer plezier hebben in de lessen het bewegen. Ook Davy.”  

Kookworkshops 
Om ook te laten zien dat gezonde voeding niet ingewikkeld hoeft te zijn konden de kin-

deren van Fit 4 Life Kids in 2017 deelnemen aan kookworkshops. Onder leiding van een 

diëtist kookten de kinderen gezonde gerechten die ze samen met hun ouders opaten. Davy; 

“We hebben veel met courgette gemaakt, bijvoorbeeld een kleine pizza met courgette en 

tomatensaus en een salade met courgette.” Ook moeder Ilona was er bij: “We hebben niet 

direct alle gerechten thuis nog eens gemaakt, maar de kookworkshops hebben ons vooral 

laten zien hoe je bewuster met koolhydraten omgaat. We proberen dat nu zoveel mogelijk 

te doen.” 

Oppepper 
De gezamenlijke inzet van ouders en kind zorgt ervoor dat kinderen na negen maanden 

(weer) vol zelfvertrouwen sporten en bewegen. En dat het gezin zich bewust is van het be-

lang van een actieve- en gezonde leefstijl. Ook Davy is inmiddels wat afgevallen. Ilona: “Dat 

is echt een oppepper en een reden om ermee door te gaan.” 
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Fit 4 Life Kids: Samen voor een gezonde en actieve leefstijl

Iedereen 
is hier 
gelijk
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SPORTAANBIEDERS
Sterke verenigingen, de motor van de participatiesamenleving

Sportverenigingen dragen als sportaanbieder en vrijwilligers-

organisatie bij aan de vitaliteit en eigen kracht van de leden. 

Verenigingen belichamen met hun belangrijke sociale netwerk 

daarmee de gedroomde participatiesamenleving. Maar ook 

de anders georganiseerde sporten zoals fitnesscentra, zijn in 

de hedendaagse samenleving een cruciaal onderdeel van de 

sociale basisinfrastructuur. Beide leveren een grote bijdrage 

aan een klimaat waarin mensen elkaar kennen en elkaar 

helpen. Team Sportservice Haarlemmermeer is hét loket voor 

sportaanbieders en benut de kracht van zowel vrijwilligers-

organisaties als commerciële organisaties. De inzet van Team 

Sportservice is grotendeels gericht op het vergroten van het 

bestaansrecht van sportverenigingen door het maken van 

matches tussen verenigingen en maatschappelijke partners. 

Met als resultaat nieuw aanbod voor kwetsbare groepen. Het 

benutten en versterken van de vrijwillige inzet is hierbij de 

sleutel tot duurzaam aanbod. 

De verenigingsadviseurs ondersteunden in eerste plaats de 

kern- en groeisportverenigingen, vervolgens prioritaire vereni-

gingen en tot slot de overige verenigingen. De adviseur richt 

zich samen met de combinatiefunctionarissen op het ver-

sterken van de interne organisatie. Afhankelijk van de missie 

en visie van de vereniging wordt deze gekoppeld aan maat-

schappelijke organisaties. Hierdoor wordt doelgericht gewerkt 

aan het realiseren van nieuw aanbod voor kwetsbare groepen. 

Deze netwerkgerichte aanpak heeft de afgelopen jaren geleid 

tot zeventien goedgekeurde sportimpulsaanvragen door 

sportverenigingen, waarvan vijf uitgevoerd in 2017. Dankzij de 

maatschappelijke inzet van verenigingen en de ondersteuning 

van Team Sportservice Haarlemmermeer wordt hiermee nieuw 

aanbod voor inactieve inwoners gecreëerd.
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JEUGDSPORTPAS TOTAAL

39 

verenigingen

713 / 716 

deelnames

204 / 572
beweegmomenten

J

COMBINATIEFUNCTIONARIS TOTAAL

16 

verenigingen

9.068 / 2.123
deelnames

135 / 96 

beweegmomenten

J
prioritair / breed

prioritair / breed

INZET VAN DE COMBINATIEFUNCTIONARIS 
BIJ VERENIGING

In 2017 heeft Team Sportservice ingezet op een verschuiving van de 

combinatiefunctionaris naar de prioritaire wijken. Daardoor is het 

aantal verenigingen dat in 2017 is bediend door een CF teruggelopen, 

maar voor 2018/2019 streven we dat alle kern- en groeisporten en alle 

verenigingen in de prioritaire wijken bediend worden door een combi-

natiefunctionaris. 0

5

10

15

20

25

30

2018/201920172016

21 19

28

3 medewerkers van Team Sportservice 

hebben de cursus 
verenigingsontwikkeling 

gevolgd

Naar aanleiding van de seniorenbeurs 

in 2017 starten volgend jaar 

4 cursussen 
Zeker Bewegen

7 VIJFHUIZEN
DSOV

DE COMBINATIEFUNCTIONARISSEN 
ZIJN WERKZAAM BIJ

VERSTERKEN SPORTINFRASTRUCTUUR SPORTAANBIEDERS

5

1
6

3

4

2

7

6 OVERBOS
SV Overbos

4 NIEUW-VENNEP 
SV Dios 

Judo Yushi

Vennep Flyers

3 GETSEWOUD
MHC de Kikkers

TV Nieuw-Vennep

2 HOOFDDORP 
Hoofddorp Pioniers

ABC Kops

SV Pax

ZPCH

SV Lotus

BV Hoofddorp

TV In Den Boogaerd

1 HOOFDDORP CENTRUM
AV Hoofddorp
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The Challengers
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 Synchroonzwemmen op kaart dankzij status talentcentrum 

Zwem en Poloclub Hoofddorp (ZPCH) uit Hoofddorp behaalde in 2017 als eerste 

vereniging van Nederland de status talentcentrum voor de afdeling synchroon-

zwemmen. Vier jaar lang werkte Esther de Heij namens Team Sportservice Haarlem-

mermeer als combinatiefunctionaris aan het behalen van de status. De eerste twee 

jaar stonden in het teken van kanteling in beleid, zoals een beleidsplan, jaarplan-

ning, scouting en opleidingen. Daarna startte het implementeren van het beleid 

en het omhoog brengen van het niveau van de vereniging. “Nu doen we weer mee 

voor de medailles op Nederlandse kampioenschappen”, aldus Esther. ZPCH is een 

van de kernsporten in de Haarlemmermeer. “De status helpt de club om hun doel 

te bereiken; namelijk sporters uit Haarlemmermeer en omgeving te leveren aan de 

nationale selecties en zelf te groeien op het internationale toneel.” 
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Basketball’sCool verduurzaamd 

Team Sportservice Haarlemmermeer organiseerde ter promotie van de basketbal-

sport het project Basketball’sCool. Drie basketbalverenigingen uit de Haarlemmer-

meer verzorgden de trainingen: BV Hoofddorp, The Challengers en SV Christofoor. 

Door samen te werken maakten kinderen van zes tot twaalf jaar op een laagdrem-

pelige manier kennis met basketbal. Ze leerden de sport en speelden wedstrijdjes, 

zonder de verplichting tot een lidmaatschap. Na een testjaar bleken de trainingen 

razend populair en kon Team Sportservice het project verduurzamen: de drie ver-

enigingen organiseren Basketball’sCool nu zelfstandig. 
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Doe je dat vaker? Was de vraag die Rawinder Klijnman 

kreeg toen hij op verzoek van een kinderopvang voor 

speciale kinderen een boksclinic gaf. Deze les op verzoek 

was zijn eerste les boksen voor mensen met een beperking, 

maar werd zeker niet zijn laatste. De begeleiders van de 

kinderopvang waren zo enthousiast over Rawinders omgang 

met de kinderen, dat ze Wout Werker, regiomedewerker 

aangepast sporten van Team Sportservice Haarlemmer-

meer, op hem attendeerden. Inmiddels biedt Raw Boxing, 

de boksvereniging van Rawinder, al ruim twee jaar g-boksen 

aan voor kinderen en volwassenen. Wout Werker onder-

steunt hem hierbij.  

Rawinder: “Na de clinic hebben Wout en ik samen gekeken 

naar de mogelijkheden van het opzetten van aanbod voor 

sporters met een beperking. Ik ben toen gestart met een 

proefperiode van zes lessen die we hebben gepromoot met 

flyers en een rondgang langs scholen in de buurt. Al snel had 

ik daardoor zes aanmeldingen binnen en dat was genoeg 

voor een volwaardige les. Na de proefperiode wilden de 

kinderen graag door en werd het aantal deelnemers door 

nieuwe aanmeldingen verdubbeld. Wout is toen ook komen 

kijken hoe het ging.” 

Hulp bij aanvragen stimuleringsbudget 
Omdat de groep maar bleef groeien en er ook volwassen 

sporters met een beperking wilden sporten, was het voor 

Rawinder niet meer mogelijk de lessen aan te bieden met 

de financiële middelen die hij had. “Ik had onder andere een 

assistent en nieuwe leenhandschoenen nodig en moest extra 

zaaltijd huren. Omdat ik zelf hier niet de financiële mid-

delen voor had en ik de bijdrage voor de lessen niet wilde 

verhogen – het moest laagdrempelig blijven – wees Wout 

mij op het stimuleringsbudget dat NOC*NSF beschikbaar 

stelt. Deze subsidie is bedoeld voor het opzetten en verster-

ken van het sportaanbod voor mensen met een beperking. 

Precies waar ik mee bezig was! Ik had er alleen nog nooit van 

gehoord” 

“Wout heeft mij toen alles 

uitgelegd. Bijvoorbeeld hoe ik 

een duidelijke begroting moest 

maken. Samen hebben we het 

toen aangevraagd en heeft Raw 

Boxing het bedrag toegewezen 

gekregen.” Mede hierdoor kan 

Rawinder nog steeds het g-bok-

sen aanbieden en komen op zijn lessen gemiddeld zo’n tien 

g-boksers per keer af. Rawinder vindt het dankbaar werk: 

“het gaat bij deze groepen absoluut niet om het bereiken van 

een hoog niveau. Maar elke keer wanneer ik het enthousi-

asme van de deelnemers en hun ouders zie, ben ik dankbaar 

dat ik dit werk mag doen.” 
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Team Sportservice ondersteunt bij realiseren aangepast sportaanbod

Het is  
dankbaar 
werk
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De basis van een leven lang bewegen ligt onder andere bij 

kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Op jonge leeftijd in aan-

raking komen met alle mogelijkheden van sport en bewegen 

zorgt ervoor dat inwoners ook op latere leeftijd enthousiast 

zijn en blijven bewegen. Een goede kwaliteit van bewegen in 

de schoolsetting draagt bij aan de motorische, cognitieve en 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Team Sportservice Haarlemmermeer zorgde door advisering 

en kennisoverdracht aan besturen, scholen, ouders, verzorgers 

en kinderen voor een optimaal beweegklimaat op en rond 

scholen. Door de kwetsbare kinderen specifieke aandacht te 

geven en zorg te bieden, maar door juist ook de talenten van 

de kinderen te benadrukken, is elk kind op maat gestimuleerd 

zichzelf op zijn/haar eigen niveau te ontwikkelen.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie bewegings-

onderwijs, uitgevoerd in 2016, koos Team Sportservice voor de 

volgende speerpunten: het verbeteren van de kwaliteit van be-

wegen op en rond school, het werken aan het vignet gezonde 

school in samenwerking met de GGD, het verder ontwikkelen 

van het leerlingvolgsysteem zodat de scholen kinderen per-

soonlijk kunnen volgen en het signaleren van inactieve kinde-

ren, kinderen met een motorische achterstand, overgewicht 

of ondergewicht en doorverwijzing naar een passend (zorg)

aanbod. Om elk kind te laten ontdekken waar zijn/haar talent 

ligt, liet Team Sportservice de kinderen kennismaken met een 

breed scala aan sportactiviteiten.

SCHOLEN
De basis voor een leven lang sporten en bewegen
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VERSTERKEN  SPORTINFRASTRUCTUUR - SCHOLEN

n  Prioritair  n Breed  
ADVIESTRAJECTEN
n.a.v. 47 adviesgesprekken

1 2 1

9
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3

13

COMBINATIEFUNCTIONARIS  
SCHOLENEILAND

14 

scholen

24.896 

deelnames

1.067 

beweegmomenten

J

JEUGDSPORTPAS SCHOOL

14 / 24
scholen

J
286 / 155
beweegmomenten

6.338 / 3.410 

deelnames

prioritair / breed

INZET STAGIAIRES

Samenwerking met onderwijsinstellingen 

•  ALO

•  CIOS

•  INHolland

•  ROC

•  De Linie

•  Kaj Munk

•  Hoofdvaart  

College

•  HVC

•  KSH

Braingymtraining 
gegeven op 6 momenten 
aan 120 (vak)leerkrachten

Bijdrage aan 
Gezonde School

Presentatie van de GGD tijdens 
vakleerkrachtenbijeenkomst

In-company training voor 
medewerkers Team Sportservice

Speciaal 
onderwijs

Uitgave JOGG-box 
op de Klimboom

De Linie is 
samenwerkingspartner bij 
Sportimpuls Dutch Trainee
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Alle kinderen moeten kunnen sporten. Vanuit die gedachte organiseert Team Sportser-

vice Haarlemmermeer al enkele jaren de Kids for Kids sportdag. De dag wordt moge-

lijk gemaakt door middel van sponsoring zodat er geen financiële barrière is en alle 

scholen en alle kinderen kunnen meedoen.  

In 2017 kreeg Team Sportservice Haarlemmermeer hierbij nog extra hulp van DHL 

Express. Maar liefst veertig medewerkers van dit bedrijf uit Schiphol-Rijk leverden hun 

bijdrage in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Ciska Bakker van 

DHL Express was één van de initiatiefnemers. Hiervoor kwam zij al in 2016 in contact 

met Team Sportservice Haarlemmermeer. 

Vrijwilliger bij sport, spel en kinderen 
Ciska Bakker: “Elk jaar organiseert DHL Express 

een activiteit in het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Afgelopen jaar zat ik, 

samen met drie andere collega’s in de organisatie. 

Nadat we een enquête rondstuurde onder col-

lega’s bleek dat de meeste collega’s graag vrijwil-

liger wilden zijn bij een activiteit die te maken had 

met sport, spel en kinderen. Zo kwamen we bij 

René Romeijn van Team Sportservice Haarlemmer-

meer uit. Dit speelde in de winter van 2016.  

René was ontzettend enthousiast, maar gaf wel aan dat hij op dat moment alleen maar 

kleine activiteiten uitvoerde. Maar op een later moment zou er zeker wel een geschikte 

activiteit zijn voor een grote groep. In de lente van 2017 nam hij weer contact met ons 

op; hij kon onze hulp goed gebruiken voor de Kids for Kids sportdag in de zomer van 

2017.” 

Voor iedereen een geschikte functie 
Maar liefst veertig medewerkers van DHL Express besloten op de dag te helpen. “We 

vervulden functies van scheidsrechters en groepsbegeleiders tot aan het geven van 

workshops. Voor iedereen was wel een geschikte functie. Zo heb ik samen met andere 

collega’s een dansworkshop gegeven voor de flashmob aan het einde van de dag, ”al-

dus Ciska.  

Maatschappelijk wat voor een ander betekenen 
En wat alle werknemers van hun vrijwilligerswerk hebben geleerd? “Het belangrijk-

ste is dat je leert dat je met vrijwilligerswerk maatschappelijk wat voor een ander kan 

betekenen. Je kon gewoon zien dat alle kinderen een ontzettend leuke dag hadden, 

iedereen werd gelijk behandeld en kon meedoen. Door mee te helpen hebben we een 

bijdrage kunnen leveren aan het geluk van een ander. Daarnaast hebben we geleerd hoe 

je tijdens zo’n dag moet communiceren met elkaar zodat de dag goed en veilig verloopt 

voor iedereen .” 
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Een bijdrage leveren aan het geluk van een ander  

40 DHL’ers 
zorgen voor 
succesvolle 
sportdag



21

Hoe maak je kinderen en docenten enthousiast voor 

een gezonde leefstijl? Door het organiseren van een 

challenge in het kader van Jongeren op Gezond Ge-

wicht (JOGG). De leerlingen van OBS de Achtbaan 

in Zwanenburg kozen zelf de uitdaging: een week 

lang water drinken tijdens de pauze. Iets wat op de 

basisschool nog niet zo vanzelfsprekend was. Team 

Sportservice Haarlemmermeer deelde JOGG-bidons 

uit en stimuleerde leerlingen en docenten om hier 

aan deel te nemen. Het was een groot succes: de kin-

deren dronken in de loop van de week steeds meer 

water en werden zich bewuster van een gezonde 

leefstijl. Aan de hand van een suikerklontjesopdracht 

leerden ze – en ook hun ouders – van de juf hoeveel 

suikerklontjes in sapjes en frisdranken zit. Door de 

challenge heeft de school stappen gezet richting het 

vignet Gezonde School. 

Meer beweging in de klas 

Met de Hoofdpoortacademie inspireerde Team Sportservice Haarlemmermeer leraren van onderwijsstichting 

Meer Primair om beweging in het onderwijs op een hoger plan te krijgen. “Onderzoeken benadrukken steeds 

meer het belang van bewegend leren. Daarom bieden we de docenten praktische werkvormen aan die ze kun-

nen toepassen in de reguliere lessen”, legt Tanja Muskee van Team Sportservice Haarlemmermeer uit. De Hoofd-

poortacademie bestaat uit twee workshops. Docente Tanja leerde de docenten tijdens Brain Gym meer over de 

relatie tussen bewegen en cognitie en gaf praktische tips om bewegend taal- en rekenvaardigheid aan te bieden. 

Tijdens de workshop Kleutergym deden de deelnemers inspiratie op om een leerzame en veilige kleutergymles 

te geven. “Dankzij de goede reacties van het docententeam gaan we in 2018 verder met deel twee van de work-

shop kleutergym.” 
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Waterdrinkchallenge motiveert  kinderen tot gezonde leefstijl
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INTEGRALE WIJKAANPAK
De kracht van sport en bewegen benutten om 

maatschappelijke effecten te bereiken.

Alle drempels weg - inwoners ervaren het 

plezier in sport en bewegen
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INTEGRALE WIJKAANPAK
De kracht van sport en bewegen benutten om 

maatschappelijke effecten te bereiken.

Alle drempels weg - inwoners ervaren het 

plezier in sport en bewegen

De doelstelling in de sport-prioritaire wijken 
was het verhogen van de sportdeelname en het 
realiseren van een sluitend, vraaggericht en 
laagdrempelig sportaanbod voor de inwoners in 
het algemeen en de kwetsbare groepen in het 
bijzonder. Door zo veel mogelijk (inactieve) 
inwoners aan het bewegen te krijgen, dragen de 
gebiedsteams van Team Sportservice Haarlem-
mermeer samen met partners bij aan het oplos-
sen van maatschappelijke problemen in de 
kernen Getsewoud, Graan voor Visch, Overbos, 
Rijsenhout en Zwanenburg. Door een integrale, 
wijkgerichte aanpak en het werken in gebieds-
teams ontstond er meer afstemming tussen de 
buurtsportcoach, combinatiefunctionaris, 
verenigingsondersteuner, consulent bewegings-

onderwijs, sportbuurtwerker en wijkpartners en 
speelt Team Sportservice gericht in op de 
behoeftes van de doelgroep.

Door het directe contact van de professionals 
met de bewoners, was het aanbod afgestemd 
op de vraag en het bereiken van inwoners die 
onze inzet het hardst nodig hebben. De kwali-
teit van sport en bewegen op scholen, vereni-
gingen, wijklocaties, maar ook die voor de 
ongebonden sporter, verbeterde hierdoor. Ook 
is de kracht van de bewoners en organisaties in 
de wijk benut, zijn activiteiten verduurzaamd bij 
enthousiaste wijkbewoners of -organisaties en 
is het aanbod voor volwassenen en ouderen 
verder uitgebreid. 
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GRAAN 
VOOR VISCH

INTEGRATIE 
BEWONERS
 

Partners:
Bewoners(commissie)

MeerWaarde 

School

Stichting Marhaba

Wijkraad

ZWANENBURG
 

BEVORDEREN 
GEZONDE 
LEEFSTIJL JEUGD

Partners:
JOGG partners

Meer voor Elkaar netwerk

Scholen

OVERBOS 

KWETSBAREN 
MEE LATEN DOEN 
IN DE 
SAMENLEVING
Partners:
Altra (schoolcoaches)

JOGG partners 

Gemeente, afd. Zorg & ondersteuning

Gezondheidscentrum

MeerTeam

RIJSENHOUT

OUDEREN IN 
BEWEGING, 
ONTMOETEN, 
SOCIALE 
CONTACTEN
Partners: 
Buurtzorg

Dorpshuis De Reede

Ontmoetingskerk

Sportverenigingen

Zorgzaam Rijsenhout

GETSEWOUD

CREËREN EN 
BEHOUDEN 
VAN VITALE 
VERENIGINGEN

Partners: 
Maatschappelijke organisaties

Scholen 

Sportverenigingen

SAMENWERKEN
OM EFFECTEN 
IN DE WIJK TE 
REALISEREN
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INTEGRALE WIJKAANPAK

Totaal 3.088 beweegmomentenDOELGROEPEN 

VRIJWILLIGERS

34 

structureel

91 

incidenteel

n School n Vereniging n Wijk n Zorg

44%

46%

10%

Een greep uit activiteiten 
die in 2017 zijn opgestart

Wandelactiviteiten voor senioren
Erbij horen Kids

Tai Chi
Sportspektakel

Basketbal in de wijk
Maki voor jongeren

De grootste dag van de jeugd
Speluitleen activiteit

De JOGG regisseur van Team Sportservice 
heeft zich ingezet voor: 

Regievoering in Overbos en Zwanenburg

Betrekken en binden van partners

Draagvlak creëren

Uitvoering van JOGG-activiteiten

Stimuleren ouderbetrokkenheid 

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

46%

28%

< 12 jaar 13-18 jaar 55+

33%

39%

NIEUW
2017
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GRAAN VOOR VISCH

Groot sportgala voor en door jongeren Graan voor Visch 

Twee jaar lang stimuleerden Meer Dance & Events, Marhaba, The Challengers, MeerWaarde en 

Team Sportservice jongeren in de wijk Graan voor Visch om te sporten en bewegen. Ze maakten 

dankzij het Sportimpuls-project kennis met voetbal, dans, kickboksen en basketbal. Het tweejarig 

project werd op 21 oktober 2017 groots afgesloten met het sportgala Heroes of the Future in Het 

Spectrum in Hoofddorp. Een feestelijk event met kickboksen en dans- en basketbaldemonstraties, 

waarbij de sportende jongeren een mooi platform kregen om hun kunsten te tonen. Daarnaast 

leerden de jongeren zo’n grote activiteit te organiseren en is bewegen een structureel onderdeel 

geworden in hun leven. 

Naziha Assalhi organiseerde een spelmiddag in de wijk

Niet voor ieder kind is het vanzelfsprekend om tijdens de vakantie naar een pretpark te gaan. 

Maar Naziha Assalhi uit de wijk Graan voor Visch vond het ook niet leuk dat er daardoor kinderen 

waren die na de vakantie helemaal niet trots konden vertellen over wat ze in de vakantie hadden 

gedaan. Daarom wilde ze graag samen met een vriendin tijdens de kerstvakantie een spelmiddag 

voor kinderen organiseren. Ze riep hierbij de hulp in van Marloes Beers van Team Sportservice 

Haarlemmermeer. 

Naziha: “Ik kende Marloes al van de school van mijn kinderen. Ze organiseerde vaak na school ac-

tiviteiten in de gymzaal en daarom besloot ik haar te benaderen. Marloes heeft ons geholpen met 

het regelen van de materialen en stelde de gymzaal beschikbaar. Dat was erg fijn. Zelf hebben we 

een flyer gemaakt en die bij ons in de buurt verspreid en de activiteit gepromoot via de WhatsApp 

groep van moeders uit de buurt.” Uiteindelijk kwamen er op de activiteit zo’n dertig buurtkinderen 

af, een mooie groep voor Naziha, haar vriendin en opgeroepen hulptroepen uit de buurt om te 

begeleiden. 
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GRAAN VOOR VISCH OVERBOS

In augustus koppelde Team Sportservice Haarlemmermeer 

Jolande Baas uit Overbos aan de wandelgroep voor gevor-

derden in haar wijk. De goedbezochte wandelgroep zocht 

een nieuwe instructeur en Jolande een actieve activiteit om 

als vrijwilliger aan de slag te gaan. Onder leiding van Team 

Sportservice Haarlemmermeer liep Jolande mee met profes-

sionele instructeurs en startte ze met het geven van kleine 

delen van de wandellessen. En met succes, want inmiddels 

heeft Jolande de groep onder haar hoede. “Ik ben blij dat ik 

iets kan terugdoen voor de maatschappij en dat ik zelf ook 

in beweging ben”. In 2018 neemt Jolande zelfs een tweede 

wandelgroep over van Team Sportservice Haarlemmermeer. 
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“Ik ben echt blij dat ik bij Yaël terecht gekomen ben”

Elke donderdagochtend houdt buurtsportcoach Yaël 

Goudsmit van Team Sportservice Haarlemmermeer 

een beweegspreekuur in het Gezondheidscentrum 

Overbos. Bewoners uit de buurt kunnen bij haar 

terecht met vragen over de sportmogelijkheden. Dit 

beweegspreekuur is ontstaan vanuit de vraag van 

huisartsen en fysiotherapeuten. Wanneer ze patiënten 

adviseren (meer) te gaan bewegen kunnen ze hen nu 

ook direct doorverwijzen naar iemand die ze daarbij 

kan helpen. 

Ook de 51-jarige Anita kwam na een verwijzing bij Yaël 

terecht. Anita: “Ik ben altijd heel erg actief geweest. 

Dus toen het na een burn-out weer beter met mij ging, 

wilde ik weer gaan bewegen. Omdat ik niet goed wist 

wat ik wilde doen stuurde mijn fysiotherapeute in het Gezondheidscentrum mij door naar het Beweegspreekuur. Ik was vroe-

ger gek op dansen en wilde iets met muziek doen en zo kwamen Yaël en ik al snel op zumba.” En dat was een schot in de 

roos. “Ik besloot te gaan kijken en zou er na de les over nadenken. Maar dat was niet nodig. Na één les wist ik het al en stond 

te huilen van blijdschap. Het was zo fijn iets te vinden dat ik kon. Dat was mentaal ook erg belangrijk,” aldus Anita. “Ik ben 

echt blij dat ik bij Yaël terecht gekomen ben.”

Vrijwilliger opgeleid tot wandelinstructeur 
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RIJSENHOUT

CBS Immanuël stimuleert bewegen en spelen op schoolplein 

Voor leerlingen van CBS Immanuël in Rijsenhout staan bewegen en spelen weer op 

de kaart tijdens de pauzes en het buitenspelen. Dankzij de inzet van JOGG-boxen 

en een grondige aanpak van het schoolplein, raken kinderen geprikkeld om meer te 

spelen. Team Sportservice Haarlemmermeer creëerde speelvakken en tennisvelden 

op het plein, zette de schoolpleinkaarten in en heeft kinderen uit groep zeven en acht 

opgeleid tot junior coaches. Zij zijn verantwoordelijk voor het klaarleggen en oprui-

men van het spelmateriaal en het ondersteunen van spellen. De leerlingen worden 

motorisch uitgedaagd, werken aan hun zelfvertrouwen en ervaren meer saamhorig-

heid. Na dit project van Team Sportservice Haarlemmermeer stimuleert CBS Im-

manuël nu zelfstandig het bewegen en spelen met een vernieuwd schoolplein en de 

schoolpleinbox. 

Door wandelen in Rijsenhout meer plezier in het leven

Al wandelend vanuit de verschillende wijken en 

dorpen van de gemeente trekt Team Sportser-

vice Haarlemmermeer er met inwoners op uit 

om de mooie plekjes te ontdekken. Voor de 

ontspanning maar ook voor sociale contacten 

en om de conditie te verbeteren. De 55-jarige 

Agnita de Waal loopt, als het even kan, op 

dinsdagochtend mee in Rijsenhout. Dit is voor 

haar niet vanzelfsprekend. Heftige migraine, 

darmproblemen en astmatische bronchitis ma-

ken het bewegen niet gemakkelijker. Maar sinds 

een tijdje gaat het beter met haar gezondheid 

en door o.a. het wandelen boekt ze nog steeds veel vooruitgang. 

Agnita: “Wandelen doe ik graag en door de begeleiding met een warming-up, hou-

ding verbeterende tips, de cooling-down en het naderhand samen wat drinken heb 

ik zoveel meer plezier in mijn leven gekregen. Er zijn geen woorden voor hoeveel 

mij dit heeft gedaan en nog steeds doet. De begeleiding door Matthieu van Team 

Sportservice is ook fantastisch. Hij is deskundig, zorgzaam en houdt de groep goed 

bij elkaar zonder controle uit te voeren. Ook is hij creatief in het elke week weer iets 

anders bedenken voor de warming-up, de oefeningen tijdens het wandelen en de 

cooling-down. Hij houdt zich echt met de wandelsport bezig. Ik hoop dan ook nog 

lang samen met deze groep door ons dorp te wandelen.“ 
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Leerkrachten nemen wekelijkse sportlessen over

Om sport en bewegen te stimuleren is Mandy Bleeker van Team Sportservice Haarlemmermeer 

al enkele jaren actief als combinatiefunctionaris op CBS de Gaandewegschool in Zwanenburg. 

Hierin was op een laagdrempelige manier meer bewegen een belangrijk onderwerp. Dankzij 

de inzet van de combinatiefunctionaris sportten alle leerlingen van groep één tot en met acht 

wekelijks dertig minuten extra naast de reguliere gymles. De leerkrachten van de Gaandeweg-

school toonden veel betrokkenheid en waren altijd aanwezig bij haar lessen. In september 2017 

waren de leerkrachten zo ver dat ze de lessen van de combinatiefunctionaris overnamen; de 

activiteit is verduurzaamd en de leerkrachten en leerlingen zijn bewuster bezig met bewegen.
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Beter en meer plezier in gym dankzij Club Extra

Elke dinsdagmiddag doet de negenjarige Babette Pieters uit Hoofddorp mee met Club Extra. Club 

Extra is een sportclub voor kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar, die het om verschillende 

redenen lastig vinden om goed deel te nemen aan de activiteiten op een reguliere sportvereni-

ging, de gymles op school of tijdens het buitenspelen. De les wordt gegeven door Mandy Bleeker 

van Team Sportservice. Babette werd doorverwezen door haar kinderfysiotherapeut. 

Dankzij Club Extra heeft Babette nu veel meer plezier in de gymlessen op school. Babette: “Ik 

vind het erg leuk en leerzaam. We oefenen de dingen die je bij gym al krijgt, alleen de groep is 

veel kleiner en het gaat veel rustiger. Ik kan het veel vaker proberen zonder dat iemand boos 

wordt. Daardoor kan ik op de school tijdens de gymles ook ineens veel meer.” Voorbeelden 

hiervan heeft Babette genoeg: “Op school hebben we elk jaar pietengym en dit jaar ging het heel 

erg goed. Ik wist gewoon dat het me dit jaar ging lukken. Ook ben ik veel beter met de bal. Lang 

geleden was mijn bril eens stuk gegaan door een bal en sindsdien durfde ik niet meer goed de bal 

te vangen. Tegenwoordig wel weer. En sinds kort kan ik ook de handstand!” 
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Nieuwe leden voor SV Dios dankzij zaalvoetbalcompetitie 

Meer jongeren structureel aan het sporten krijgen. Dat is het doel van de 

zaalvoetbalcompetitie voor het voortgezet onderwijs die Team Sport-

service Haarlemmermeer samen met voetbalvereniging SV DIOS en de 

KNVB al een aantal jaren organiseert. Jongens en meiden van veertien tot 

en met zestien jaar oud van het Kaj Munk College, KSH en Herbert Visser 

College gaan in deze competitie de sportieve strijd met elkaar aan in de 

gymzaal. De inmiddels negentienjarige Sam van Berkel maakte kennis 

met zaalvoetbal door deze schoolcompetitie. Hij besloot met een groep 

vrienden lid te worden van SV Dios en te gaan deelnemen aan de zaal-

voetbalcompetitie.  

Sam: “Ik heb altijd aan veldvoetbal gedaan, maar op een gegeven moment wordt het steeds lastiger om 

op zondag op tijd en fris op het veld te staan. Je wordt ouder en gaat bijvoorbeeld vaker uit op zaterdag-

avond. Samen met een groep vrienden besloot ik dus om te gaan zaalvoetballen bij SV DIOS, dat ik kende 

van de schoolcompetitie. Inmiddels doen we al enige tijd mee. Het is nog wel wennen, tactisch is zaalvoet-

bal echt moeilijk. Maar we willen zeker doorgaan. Ik ben aanvoerder en op dit moment aan het inventarise-

ren of we volgend jaar weer een team bij elkaar krijgen.”
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Bewegen, plezier en saamhorigheid tijdens voetbalvierdaagse Getsewoud 

Tijdens de zomervakantie namen meer dan zestig kinderen uit Getsewoud in Nieuw-Vennep deel aan de 

voetbalvierdaagse. Onder begeleiding van gediplomeerde trainers en groepsleiders werden de deelnemers 

begeleid bij het voetballen en maakten ze ook kennis met andere sporten zoals judo, atletiek en straatvoet-

bal. Hierbij werkten verenigingen Judo Yushi, FC Vennepse Voetbal Club en SV Dios nauw samen met Team 

Sportservice Haarlemmermeer. Plezier stond tijdens de vierdaagse voorop, maar tevens was dit evene-

ment een mooie kans om kinderen uit Nieuw-Vennep bewust te maken van gezonde voeding met hulp van 

Voedingsadviesbureau De Winter. Naast aandacht voor voetbal en voeding, was er ook veel ruimte voor 

groepsspelen en saamhorigheid. “De persoonlijke benadering en betrokkenheid van de coaches was echt 

super”, zei een van de ouders na afloop.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2017

BUURTSPORTCOACH
REGELING
Sinds 2014 neemt gemeente Haarlemmermeer deel aan de 

buurtsportcoachregeling. De buurtsportcoaches zijn net als de 

combinatiefunctionarissen een integraal onderdeel binnen de 

totaal aanpak van Team Sportservice. 

Team Sportservice Haarlemmermeer ontvangt van de gemeente 

de financiële bijdrage voor de buurtsportcoachregeling, welke 

de gemeente van het Rijk krijgt. Deze komt neer op 40% van de 

totale financiering van de buurtsportcoaches. Team Sportservice 

heeft de opdracht van de gemeente gekregen om de door het 

Rijk gewenste cofinanciering te realiseren. Door ondernemer-

schap droeg Team Sportservice ook in 2017 weer zorg voor 

voldoende cofinanciering. Afgelopen jaar zijn succesvol verschil-

lende lokale, provinciale en landelijke fondsen/subsidierege-

lingen aangeschreven en zijn verschillende (maatschappelijke) 

organisaties (scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen, 

particulieren en bedrijfsleven) bereid gevonden een financiële 

bijdrage te leveren aan de dienstverlening van de buurtsport-

coaches en combinatiefunctionarissen. In totaal is € 301.870 aan 

cofinanciering gerealiseerd. Dankzij de buurtsportcoachregeling 

is Team Sportservice in staat om jaarlijks te blijven innoveren en 

in te spelen op latente behoeften van Haarlemmermeerders.

Door de rijksregeling Sportimpuls worden lokale sportaanbie-

ders gestimuleerd om nieuw aanbod te ontwikkelen dat aansluit 

bij de behoeften van doelgroepen die niet of nog onvoldoende 

bewegen. Ook dit jaar zijn weer met succes twee sportimpuls-

aanvragen goedgekeurd waarmee ingezet wordt op kwetsbare 

inwoners. Zo wordt bijvoorbeeld binnen één van deze nieuwe 

projecten door SCW Rijsenhout, Gymnastiekvereniging Rijsen-

hout, IJsclub de Blauwe Beugel, Fysio Cura Plaza, Dorpshuis de 

Reede en Huisartsenpraktijk Rijsenhout samengewerkt aan de 

realisatie van een buurtsportvereniging om senioren met een 

laagdrempelig en passend sportaanbod in beweging te krijgen. 

Bedragen in euro’s Begroting Werkelijk

BATEN  
Subsidie gemeenten 1.629.780 1.675.666

Subsidie sportimpuls 171.380 152.722

Overige opbrengsten 132.080 274.018

Totaal  1.933.240 2.102.406

  

LASTEN  
Personeelskosten 1.462.822 1.451.782

Huisvesting/bureaukosten 132.200 117.520

Automatiseringskosten 63.770 61.620

Evenementen en activiteiten 217.550 220.615

Facilitaire dienstverlening Stichting Sportservice Nederland 85.909 159.140

Bijzondere lasten (reorganisatie) 0 11.180

Totaal  1.962.251 2.021.857

  

OVERSCHOT/TEKORT -29.011 80.549
  

Mutatie egalisatiereserve  49.382

Mitatie ondernemersfonds  31.168

Saldering Resultaat met Bestemmingsfondsen  80.549

GETSEWOUD
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Team Sportservice Haarlemmermeer laat met dit 
jaarverslag zien wat het afgelopen jaar heeft 
gedaan om de fysieke en sociale basisinfrastruc-
tuur in Haarlemmermeer te ontwikkelen en te 
versterken en (sport)organisaties daarin te onder-
steunen. Team Sportservice heeft het laatste jaar 
de bijdrage die zij kan leveren in het sociaal 
domein verder versterkt en zoekt nadrukkelijk de 
verbinding met diverse beleidsterreinen. Daarbij is 
de inzet meer gericht op kwetsbare groepen 
waarbij het versterken van bewonersinitiatieven, 
het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid, 
het bouwen van sociale netwerken en het benut-
ten van vrijwillige inzet een krachtig instrument 
was.

De werkwijze van Team Sportservice Haarlemmermeer (figuur 1) 

wordt de komende jaren voortgezet en verbeterd om de sport-

structuur in Haarlemmermeer te blijven verbeteren en het ge-

bruik daarvan door alle Haarlemmermeerders te vergroten. Om 

inwoners optimaal te laten profiteren van de positieve effecten 

van sport en bewegen, hebben de gemeente en Team Sportser-

vice vanaf 2018 een aantal speerpunten benoemd. Per halfjaar 

zal de voortgang worden besproken binnen een nieuw te ont-

wikkelen feedback- en verbetercyclus. Naast het bijhouden van 

aantallen en activiteiten gaat Team Sportservice systematisch in 

kaart brengen welke effecten de deelnemers en belanghebben-

den ervaren. Daarbij kijkt Team Sportservice Haarlemmermeer 

in welke mate deelname aan sport- en beweegactiviteiten een 

positieve invloed heeft op de leefomgeving in de wijk en het 

dagelijks-, sociaal- en mentaal functioneren van de bewoners. 

Het begrip positieve gezondheid en de eigen kracht en zelfred-

zaamheid van mensen staan hierbij centraal.

OOG VOOR KWETSBAREN BINNEN DE INTEGRALE 
WIJKAANPAK ‘MEER VOOR ELKAAR’
Binnen de aanpak van Team Sportservice Haarlemmermeer nam 

het wijkgericht werken het afgelopen jaar een belangrijke posi-

tie in. In 2018 en 2019 zetten wij deze integrale en vraaggerichte 

werkwijze voort en focussen wij ons nog meer op de belang-

rijkste speerpunten (activeren en participeren van kwetsbare 

groepen en het stimuleren en ontwikkelen van het eigen initia-

tief) binnen het beleid van de gemeente. Hierbij zijn zelforgani-

serende gebiedsteams ingezet. In samenspraak met bewoners, 

betrokkenen en partners binnen de integrale aanpak ‘Meer voor 

Elkaar in de Buurt’ wordt daarbij continu gezocht naar een 

optimale bijdrage van de kracht van sport en bewegen aan de 

maatschappelijke vraagstukken in een wijk. Centrale vragen 

daarbij zijn of het aansluit bij de behoeften van de bewoners en 

of optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van de wijk. 

Het doel van deze werkwijze is dat sneller ingespeeld wordt 

op de veranderingen in de samenleving en het wegnemen van 

drempels voor die groepen voor wie het belangrijk is om sociaal 

en fysiek in beweging te komen. Zo speelt Team Sportservice in 

op de inwoners die de inzet het hardst nodig hebben.

TOEKOMST

fig. 1: Het Sportkapitaalmodel
In figuur 1 is weergegeven hoe, met het sportbeleid als uitgangspunt, de werkwijze van Team Sportservice gericht is op het versterken van de 
Haarlemmermeer Brede Basis (de donker groene vlakken) zó dat het maatschappelijke rendement optimaal is in de sport prioritaire wijken 
(lichtgroene vlakken), gegeven het gezamenlijk streven naar een gezonde, vitale, sociale samenleving.

Samen op weg naar een vitale, sociale, gezonde samenleving

PRIORITAIRE WIJKEN: INTEGRALE WIJKAANPAK
Meer voor Elkaar in de Buurt
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Loketfunctie Kracht van de wijk
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bewonersinitiatieven)

Samenwerking Specifi eke 
wijkspeerpunten

S
p

o
rt

 a
ls

 d
o

el

HAARLEMMERMEER BREDE BASIS
 Fysiek en sociaal in beweging krijgen en houden van álle inwoners, met een speciaal accent op 

groepen die nu nog niet/weinig bewegen en doelgroepen die kwetsbaar zijn.

Maatschappelijke 
organisaties

Sportaanbieders Scholen Beweegruimte 
Dit is geen focuspunt 

voor Sportservice

Het sport- en beweegbeleid van de gemeente Haarlemmermeer met als doel het vergroten 
van het plezier in sport en bewegen en het benutten van de kracht in het sociaal domein.
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Graan voor Visch Zwanenburg Overbos Getsewoud Rijsenhout




