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Speerpunt 5: Amsterdam zorgt samen met haar partners voor een structureel sport en 

beweegaanbod voor kinderen en Amsterdammers met een achterstand of beperking 

 
 
Project Sportstimulering en armoede.  

 
Doelgroepen 
A. De doelgroepen zijn Stadspashouders  2 t/m 17 jaar en hun ouders. 
B. De doelgroep zijn de sportaanbieders die ondersteund worden door de medewerkers van het Team 

Sportstimulering Amsterdam (TSA). 

1. Doelstelling 

Doelstelling per doelgroep 
Ad A.) 
Iedereen van de betreffende doelgroepen is geïnformeerd  over de financiële 
ondersteuningsmogelijkheden. De financiële ondersteuningsmogelijkheden zijn Sportvergoeding Jeugd 
(SV Jeugd) en Scholierenvergoeding. Deze overdracht is onderdeel van zowel de 
kennismakingsactiviteiten als het naschoolsaanbod.  
Bovenstaande geldt ook voor de medewerkers van TSA die ingezet worden voor de 
buurtsportverenigingen en bij evenementen.  
 
Ad B.) 
Sportaanbieders worden actief benaderd om zich aan te sluiten bij het PASS-systeem.  
Sportaanbieders worden ondersteund bij implementatie van VOG-beleid. 

Alle sportaanbieders waar een ontwikkeltraject uitgevoerd wordt, zijn geïnformeerd en gestimuleerd om 
zich aan te sluiten bij het project SV Jeugd (Sportvergoeding Jeugd).   

2. Scope (reikwijdte) van werkzaamheden eigen organisatie (rollen/taken) 

De medewerkers van TSA maken plan van aanpak en leggen dit vóór 1 maart 2019 voor aan de 
projectleider/relatiemanager Sportstimulering en armoede.  

Dit plan van aanpak bestaat uit: beschrijving werkwijze betrekken ouders, informeren jeugd en brengen 
sportaanbieders in contact met de Projectleider Sportstimulering en armoede.  In het plan van aanpak 
wordt opgenomen welke ondersteuning de medewerkers TSA nodig hebben vanuit de projectleider.  

De volgende gebieden hebben prioriteit. 

• Welke gebieden hebben prioriteit. 
Noord, Zuidoost, Nieuw-West. Echter omdat in Oost, West en Zuid ook mensen wonen die tot 
dezelfde doelgroep behoren worden ook in deze stadsdelen wordt dezelfde aanpak gehanteerd.   

• Samenwerkingspartners: scholen, sportaanbieders, stadsdelen in relatie tot de evenementen en 
wijkaanbod, ouder kind adviseurs, het Jeugdfonds Sport en de Stichting SINA. 
 

Evaluatie 

Twee maal per jaar (januari en juni) wordt er een schriftelijk verslag ingediend aan de projectleider 

sportstimulering en armoede op: 

• behaalde resultaten op deelnemers en sportaanbieders v.w.b. bovenstaande doelen 

• ervaringen op gebied van positieve en negatieve resultaten 

Prioritering doelgroepen en speerpunten 

Percentage van totale inzet per doelgroep, speerpunt en focusgebied. 
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 Speerpunt 4 Speerpunt 5 Speerpunt 6 
60-100 jaar 0% 0% 0% 

32-60 jaar 0% 0% 0% 

18-31 jaar 0% 0% 0% 

13-17 jaar 10% 30% 0% 

2-12 jaar 10% 50% 0% 
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