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De eerste 6 maanden van 2021



Buurtsport

 

Fysiek in de buitenruimte activiteiten

organiseren voor grote groepen i.s.m.

met samenwerkingspartners kon/mocht

door COVID-maatregelen helaas niet.

Om toch kinderen, maar ook ouders te

stimuleren om meer te bewegen heeft

Team Sportservice een speurtocht

uitgezet in 10 kernen. En dát hebben we

geweten. Het werd een enorm succes

gezien de vele telefoontjes en mailtjes

met inhoudelijke vragen: ‘’Waar hangt

poster nr. 7?’’ en: ‘’We kunnen het

golden ticket niet vinden!’’ Misschien

wel een terugkerende activiteit en zeker

goed voor de naamsbekendheid.

Voor het tweede jaar heeft Stichting

Spomuza Team Sportservice benaderd

of we konden helpen om toch de

Avondvierdaagse Krimpenerwaard door

te laten gaan. Dit was mogelijk, virtueel

en zonder medaille uitreiking. Ruim 500

kinderen hebben in de week van 7 t/m

10 juni 5km of 10km gelopen. 

 Volgend jaar hopen we weer op een

gezellige ouderwetse Avondvierdaagse

met fanfare.

 

In de maand februari heeft TS het

platform Sjors Sportief gelanceerd om

sport- en beweegaanbieders een

podium te geven en nieuwe leden te

werven. Tot nu toe hebben 600

kinderen zich aangemeld voor één of

meerdere activiteiten bij sport- en

beweegaanbieders. Door de sluiting van

de binnensportaccommodaties in

verband met COVID, hebben tot nu toe

voornamelijk de buitensportaanbieders

hiervan geprofiteerd. 

Om niet alleen de jongste inwoners te

enthousiasmeren om te gaan bewegen

en sporten werken we op dit moment

op de achtergrond aan het platform

KrimpenerwaardActief.nl. Dit moet het

platform worden waarop alle inwoners

aanbod kunnen vinden op het gebied

van sport, bewegen, buurtsport en

cultuur. Tevens biedt het aanbieders de

mogelijkheid om zich te presenteren.

We hopen voor half juli, maar uiterlijk 1

september 2021 het platform online te

hebben. 

 

Aansluiten en extra impuls geven aan bestaande buurtsportactiviteiten voor

meerdere doelgroepen;

Aandacht geven aan nationale (sport-) projecten, bijvoorbeeld de Olympische

Spelen en de Nationale Sportweek;

Sport- en beweegmarkt senioren organiseren;

Golden Sports uitrollen over meerdere kernen. 

Doelen voor de komende periode:



Onderwijs

 

In 2021 heeft Team Sportservice

overleggen ingepland met de directies

van diverse basisscholen  om te peilen

tegen welke problemen het onderwijs

aanloopt. Tijdens de tweede lockdown

(van half december 2020 tot februari

2021) hebben de kinderen hun

gymlessen voor langere tijd moeten

missen. Scholen hebben ons gevraagd

mee te denken om deze schade voor de

kinderen te beperken. De

buurtsportcoach heeft samen met de

vakdocenten (online)

beweegactiviteiten geïnitieerd zoals o.a.

de beweegbingo, het

Krimpenerwaardse Ganzenbordspel en

een Doe-en-beweegboekje. 

Doordat de sporthal en de gymlokalen

waren gesloten kreeg Team

Sportservice de vraag van vijf scholen

of het mogelijkheid was om leerlingen

van groep 6/7 op te leiden tot

speelpleincoach. Nu de kinderen weer

naar school gaan en de kinderen hun

nieuwe taak kunnen uitvoeren, heeft dit

volgens de leerkrachten van deze

scholen voor meer rust gezorgd op het

schoolplein. Bovendien zijn de

leerlingen heel trots op hun diploma

voor speelpleincoach! 

Toen in mei de gymzalen en sporthallen

weer open mochten heeft Team

Sportservice i.s.m. de vakleerkrachten

(in dienst bij Synerkri) op totaal negen

scholen een MQ-test afgenomen. Uit

deze test komt naar voren hoe de

motoriek is per leerling ten opzichte van

het landelijk gemiddelde. Met de

scholen is afgesproken om de leerlingen

met een lage score te enthousiasmeren

om deel te nemen aan een “sportplus”

klas. In overleg met sportaanbieders

wordt op dit moment nog bekeken welk

aanbod passend is. Na de

zomervakantie van 2021 zal dit

programma starten. 

Door bovenstaande acties zijn we

steeds meer een gesprekspartner

geworden voor het onderwijs ten

opzichte van sport en bewegen en de

verbinding met sportaanbieders.  

"Juf, hoe snel
was ik?"

MQ Scan 



Scholen enthousiasmeren om het gezonde school certificaat te behalen;

Scholen enthousiasmeren om deel te nemen aan de Krimpenerwaardse

Sportspelen;

Scholen overtuigen dat een vakleerkracht bewegingsonderwijs iets extra

toevoegt aan de school en belangrijk is voor het kind;

Verbindingen tussen onderwijs en sportaanbieder intensiveren; 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur nog meer onder de aandacht brengen. 

Doelen voor de komende periode:

Onderwijs



Verenigingen

 

Ook in 2021 heeft Team Sportservice

i.s.m. de gemeente Krimpenerwaard de

sport- en beweegaanbieders weer

voorzien van informatie m.b.t de

COVID-richtlijnen. Door korte lijnen 

 zijn clubs snel geholpen met de juiste

informatie om (gedeeltelijk) aan de slag

te gaan. Dit heeft gezorgd voor

duidelijkheid naar clubs, onderwijs en

inwoners. Nu er steeds meer

versoepelingen worden afgekondigd,

merken we dat de vraag afneemt. 

Dit betekent niet dat clubs geen

onderliggende problemen hebben. Het

Sportakkoord biedt hiervoor 

 de uitkomst. Door gebruik te maken

van de services en het

stimuleringsbudget en door het

aanstellen van een nieuwe

verengingsadviseur binnen Team

Sportservice liggen er voldoende

kansen. De afgelopen 2 maanden

hebben in kleine groepen online

overleggen plaatsgevonden wat heeft

geresulteerd in nieuwe samenwerkingen

en overdracht van kennis tussen clubs

onderling. Enkele mooie resultaten zijn:

Taakie, vriendjesmaand tennis,

Zomerboost, Krimpenerwaard Cup

tennis, initiatieven gezonde kantine.  

Uit de gesprekken met sportclubs bleek

dat vooral de binnensportverengingen

het lastig hebben qua terugloop van

leden en aanloop van nieuwe leden.

Hierdoor is het idee ontstaan om in de

eerste week van de zomervakantie

‘’Zomerboost’’ te organiseren. In totaal

acht sporten kunnen zich presenteren

aan totaal 300 kinderen in de leeftijd

van 6 t/m 10 jaar (bij voorkeur nog niet

lid van een sportvereniging). We hopen

op deze manier de clubs letterlijk een

boost te geven qua leden. Daarnaast

stimuleren we de clubs om gedurende

de zomer een zomerprogramma op te

zetten zodat ze in beeld blijven. 

 

In september geven we weer aandacht

aan alle clubs. Dit moet gebeuren

tijdens de Nationale Sportweek. Ook

hier ligt de bal weer bij de verenigingen:

‘Open je deuren en organiseer iets leuks.

Pak je kans!’

"Welke sport
past er bij
jou?!"

Zomerboost 2021



Gesprekken voeren met sport- en beweegaanbieders om nog beter te

weten waar de behoefte ligt aan ondersteuning en advisering;

Het sportakkoord nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen middels

een aangepaste webpagina sportakkoord en in de media;

Het organiseren van “Sportcafé Krimpenerwaard”;

Krimpenerwaard Actief op de kaart zetten zodat vraag en aanbod op elkaar

aansluiten. 

Doelen voor de komende periode:

Verenigingen



Inclusiviteit  

 

De meest kwetsbare inwoners in de

samenleving enthousiasmeren om te

blijven bewegen

 zonder fysieke ontmoeting blijft een

uitdaging. Ondanks de beperkingen

heeft Team Sportservice in zeven

kernen gedurende twee maanden

‘Balkon beweegdagen’ georganiseerd

i.s.m. Welzijn Krimpenerwaard en Qua

Wonen. En wat waren de ouderen blij

om op een laagdrempelige manier te

bewegen op de deuntjes van muziek. De

groepsgrootte werd steeds groter en

het handhaven van de richtlijnen

moeilijker met als slotstuk een lange

polonaise tijdens de landelijke Nationale

Balkon Beweegdag.   

Voor de start van bovenstaande

activiteiten hebben we in verschillende

kernen het beweeg- en doeboek

uitgereikt in veel serviceflats. In het

boekje stonden tal van

beweegoefeningen die thuis

 konden worden gedaan om fit te

blijven. Het eerste boekje werd

uitgereikt door Lavinja Sleeuwenhoek. 

De deelnemers van de wandelgroepen

zijn niet gestopt! Individueel werden er

nog de nodige kilometers gelopen. In de

verschillende app-groepen stimuleerden

ouderen elkaar om in beweging te

blijven en klonken opbeurende tips om

gezond te blijven. Ook bij ziekte werd

ondersteuning aan elkaar aangeboden.

Aandoenlijk, maar dit raakt het doel

waarom deze groepen zijn opgezet. Het

Walking Football heeft wel echt

stilgelegen door COVID. De eerste

groepen zijn begin juni weer voorzichtig

opgestart. De komende periode gaan

we alle groepen weer bezoeken en

uiteraard een potje meevoetballen. 

Een nieuwe samenwerking, maar wel

één met toekomst is de GLI

(Gecombineerde Leefstijl Interventie).

Zilverstad Fysio en de

voedingsdeskundige hebben ons

namelijk benaderd om de deelnemers te

helpen bij een passend beweeg- en

sportaanbod. De eerste gesprekken

hebben reeds plaatsgevonden. Totaal

vijftien deelnemers nemen nu deel aan

een traject van twee jaar. Uitbreiding

van groepen zal snel volgen. Ons

streven is om dit uit te rollen in

meerdere kernen. 



Het beter in kaart brengen van het beweeg- en sportaanbod voor

kwetsbare doelgroepen;

Betere afstemming met Welzijn Krimpenerwaard;

Aan de slag met het integraal beleidskader;

JOGG.

Doelen voor de komende periode: 

Inclusiviteit
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