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Team Evenementen 

 

Ambitie 

Grote top- en breedtesport evenementen ,die in Amsterdam plaatsvinden, maar ook de jaarlijkse 

terugkerende evenementen worden optimaal ingezet (voorafgaande aan en tijdens het evenement) 

Amsterdammers kennis te laten maken met de betreffende sport en ze te inspireren deze sport te gaan 

beoefenen. Ook de Amsterdamse Sportverenigingen en overige sportaanbieders krijgen hierin een platform 

voor doorstroming.  

 

Doelgroepen 

jeugd van 4-18 jaar 

jeugd 4-18 met een beperking 

55+ 

kwetsbare groepen 

vluchtelingen 

 

Doelen 

• Alle deelnemers uit bovengenoemde doelgroep(en) maken kennis met ons sportaanbod; 

• Deelnemers worden geënthousiasmeerd om structureel te bewegen/sporten;  

• Alle deelnemers hebben kennis genomen van de mogelijkheden om te gaan sporten/bewegen; 

• Stadspashouders van 4-18 jaar en hun ouders zijn geïnformeerd over de sportvergoeding jeugd van 

het Jeugdfondssport & Cultuur; 

• Bij evenementen vanuit het G-5 samenwerkingsverband is het doel dat er een afvaardiging 

deelneemt aan het evenement. Voorafgaand hieraan worden er activiteiten / side events 

georganiseerd.  

 

 

• Naast het sportaanbod op scholen, in onze sportaccommodaties of op de speellocaties van  de 

sportverenigingen wordt er ook waar mogelijk activiteiten aangeboden op sportpleinen in de 

openbare ruimte en/of  in de wijk, dicht bij huis; 

• Dat alle deelnemers ondervinden dat bewegen en/of  sporten een plezierige bezigheid is  

 

 

De interventies bij Sportevenementen: 

• Interventie 1: Side events bij Top- en breedtesport evenementen 

Jaarlijks wordt er binnen de gemeentelijke Sportstimulering  een verbinding gelegd tussen de 

sportstimuleringsprogramma’s en de grote top- en breedtesportevenementen in de stad. Voor de doelgroep 

Jeugd gebeurt dit met een sportaanbod  van side events op school, op pleinen en in sporthallen in de stad 

voorafgaand aan en tijdens een (top)sportevenement. Voor de overige doelgroepen kan dit plaatsvinden op 

een locatie bij de instellingen en natuurlijk met bezoekjes op de wedstrijd dagen van het sportevenement. 

Voorafgaande aan alle onderstaande top- en breedtesport evenementen worden,  in de aanloop naar en 

tijdens de wedstrijden-/toernooi dagen,  kennismakingsactiviteiten, clinics en side events georganiseerd.  

2019 

1. Jumping Amsterdam 24 t/m 27 januari 

Op donderdag 24 januari is er een Jumping Amsterdam Kids day voor scholen van het Primair 

onderwijs uit de stadsdelen waar de sportparticipatie het laagst is (NW, ZO, Noord) 

Inzet CF: niet nodig op dit moment 

 

Met opmerkingen [MG1]: De sportevenementen waar een 
samenwerking gewenst is, vallen grotendeels niet in de periode 
tussen 1 september 2019  en 31-08-2020 
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2. Diving Cup  18 t/m 21 april  

Op 16 april  zijn er clinics in Sloterparkbad. De deelnemers krijgen gratis toegang tijdens het 

evenement op vrijdag 19 april 

Inzet CF: niet nodig op dit moment 

 

3. Finale NK Korfbal  13 April 

Periode  

-     jan t/m maart Clinics op school  

-     op 13 april de Korbal Experience (o.v.b.) 

Inzet CF nodig bij alle bovengenoemde activiteiten 

 

4. NextGen Amsterdam 24 t/m 26 mei  

(basketbal, hockey, volleybal, tennis, vechtsporten (o.a Judo, karate) , atletiek) 

Periode:  

- Programma pleinactiviteiten vanaf maart t/m 15 mei (behalve vechtsporten 

- Programma aanbod op 24 mei overdag voor scholen  

- Programma aanbod op 24 mei (vanaf 16.00 uur), 25 en 26 mei 

Inzet CF: nodig bij de Pleinactiviteiten voorafgaande en tijdens het evenement 

 

5. Rugby Sevens 1 en 2 juni   

Op woensdag 29 mei is er scholenprogramma ‘Get into Rugby’ van 9.00 tot 15.00 uur  

Inzet CF: nodig bij Get into Rugby 

 

6. WK 3x3 basketbal (18 t/m 23 juni) 

Periode: 

- 0kt’18  t/m maart kennismaking op school, 

- Naschools aanbod bij de verenigingen  in het najaar 2018 

- Pop Up  1e keer 20 december 2018 Ook in voorjaar 2019 

- Clinics op pleinen maart t/m mei 2019 

- Side events programma Museumplein tijdens het evenement 

Inzet CF nodig bij alle bovengenoemde activiteiten 

  

7. Euro 2020 van 12 juni t/m 12 juli 

In de aanloop naar dit voetbalevenement komen er in het najaar en voorjaar 2020 allerlei 

schoolprogramma’s, naschoolse activiteiten en side events. Programma moet nader worden 

uitgewerkt 

Inzet CF nodig bij alle bovengenoemde activiteiten  (wordt vervolgd)    

  

• Interventie 2: Structureel terugkerende sportevenementen 

Daarnaast zijn er stedelijke sportevenementen en activiteiten die jaarlijks worden aangeboden 

verspreid over de stad voor diverse doelgroepen:   

 2019 

1. Koningsspelen  op 12 april in alle stadsdelen  

In alle stadsdelen  worden 1 of meerdere evenementen op- en naschools georganiseerd voor PO 

scholen.  

Inzet CF nodig bij dit sportaanbod 

    

2. La League Meidenvoetbal op 24 en 25 mei (i.s.m. Ajax) 

Periode:  

- April t/m mei voetbal trainingen/clinics georganiseerd op pleinen en bij diverse Voetbal 

verenigingen.  
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- finale voor 12+ meiden op vrijdag 24 mei en voor 12- meiden op zaterdag 25 mei  

Inzet CF nodig bij alle bovengenoemde activiteiten 

    

3. Triatlon Nieuw West (atletiek, wielrennen, zwemmen)  ??juni 

Periode:  

- In de maand Juni trainingen voor scholen in het Sloterparkbad (zwemmen) en Sloterpark 

Lopen en fietsen) 

- Op zaterdag ?? kunnen alle deelnemers van de clinics deelnemen aan de scholieren 

triathlon 

 Inzet CF: op dit moment niet nodig  

 

4. Gerrie Kneteman Classic 15  september 

Het is een toerfietstocht maar ook een Kneet Kids Ride in het Olympisch stadion.                                              

De CF’er wielrennen hierbij inzetten 

 

5. Nationale Sportweek 9 t/m 17 september 

In de stadsdelen waar sportparticipatie laag is (NW, ZO en Noord) organiseren de stadsdelen een leuk 

sportaanbod. Kan zijn onder schooltijd en/of naschools. 

Inzet CF: nodig bij alle bovengenoemde activiteiten 

 

6.  1 km loop tijdens de Amsterdam Marathon op 20 oktober                                                                                            

Op 3 locaties worden op deze dag 1km loopjes georganiseerd op het parcours van de marathon. 

Aansluitend zijn er randactiviteiten                                                                                                                                        

Inzet CF: gewenst op alle drie de locaties ter ondersteuning 

 

7.  Hook Gathering/Tricking op ?? en  ??december 

In de aanloop naar dit evenement gaat onder de naam Tricking on Toer clinics gegeven worden op 

school (12x een aanbod). Alle deelnemers worden uitgenodigd voor het hoofdevenementkomen er in 

het najaar en voorjaar 2020 allerlei schoolprogramma’s, naschoolse activiteiten en side events. 

Programma moet nader worden uitgewerkt 

Inzet CF : op dit moment niet nodig 

   

•  Interventie 3: Structureel terugkerende vakantieactiviteiten 

Met als doel de jeugd in de schoolvakanties een leuke vrijetijdsbesteding aan te bieden en hen kennis 

te laten maken met diverse sporten organiseren we de sport en funtoer in alle schoolvakanties . In elk 

stadsdeel wordt wel een keer een sport –en funtoer georganiseerd. Sinds 2016 is het programma 

aanbod gericht op jeugd van stadspasgezinnen, inactieve jeugd , gezonde voeding en een mogelijk 

vervolgaanbod bij de sportverenigingen/sportaanbieder.  De organisatie en uitvoering is in handen 

van de stadsdelen. 

  2019 

1. Sport en Funtoer Sporthal Gaasperdam   Kerst vakantie 27 en 28 dec 2018 

2. Sport en Funtoer Sporthal Wethouder Verheij  Kerst vakantie  2 t/m 4 januari 2019 

3. Sport en Funtoer Sporthal oostenburg      Voorjaarsvakantie 19 t/m 22 februari 2019 

4. Sport en Funtoer Sporthal Elzenhagen      Voorjaarsvakantie20 en 21 februari 2019 

5. Sport en Funtoer Sportcentrum De Pijp     Zomervakantie 16 t/m 19 juli 2019 

6. Sport en Funtoer Sporthal Blauwwit            Herfst vakantie 21 t/m 24 okt 2019 

         Kerstvakantie 2019 Locaties nog niet bekend 

 

Bij deze interventie worden CF’ers van diverse sporten ingezet. Welke sporten gaat  in overleg met de 

stadsdelen. De keuze van de sport wordt mede bepaald aan de hand van de sportverenigingen/sportaanbieder  

in het stadsdeel 
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Voorwaarden uitvoering/kwaliteitseisen  Combinatiefunctionaris  cq Buurtsportcoach 

Ale we een combinatiefunctionaris  cq Buurtsportcoach inzetten bij bovengenoemde Sportevenementen dan 

gaan we er vanuit dat men parate kennis heeft over: 

- alle sport en beweegactiviteiten bij bovengenoemde interventies 

- een leuke programmering cq aanbod van spelmogelijkheden die aansluiten bij alle bovengenoemde  

interventies  

-alle  aspecten van een gezonde leefstijl en actief promoten;  

- hoe je deelnemers van stadspashouders kunt informeren over de Sport vergoeding Jeugd (Jeugdfonfs Sport) 

- hoe je  informatie (bv Flyers) kunt verzamelen en verspreiden onder de deelnemers van bovengenoemde 

interventies.  

- over EHBO en EHBS 

 hoe je de juiste partijen (sportaanbieders) met elkaar kunt verbinden 

 

Evaluatie en feedback  

Per kwartaal wordt er een schriftelijk verslag ingediend bij de Programmamanager Evenementen op: 

 

• het aantal deelnemers 

• activiteiten aanbod 

• ervaringen op gebied van positieve en negatieve resultaten 

 

Speelruimte 

Invulling activiteiten/aanbod geheel naar eigen keuze. 

 

Met opmerkingen [MG2]: Parate kennis is volgens mij niet het 
gewenste kwaliteitskenmerk. Zie hoe dit bijvoorbeeld in het pakket 
van eisen 2-12 is geformuleerd.  


