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VISIE, DRIJFVEER 
EN MISSIE
Team Sportservice wil bij alle inwoners van de gemeente Den Hel-

der door beweegaanbod op maat te bieden een gezonde leefstijl 

stimuleren en hen plezier en voldoening laten ervaren in sport en 

bewegen. Om dit te realiseren werken we samen met diverse maat-

schappelijke, sociale en sportieve partners uit de regio.

VISIE

Onze visie is een gezonde, vitale en sociale samenleving waarbin-

nen 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.

MISSIE

Nederland heeft een rijke sportinfrastructuur die onder andere be-

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

gingsonderwijs. Onze missie is dit sportieve kapitaal zo te verster-

ken 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
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: 



BEWEEGMANAGEMENT: 
BEWEGEN OP EN ROND SCHOOL

Bewegingsonderwijs

Het aantal scholen dat voor bewegingsonderwijs gebruikmaakt 

van Team Sportservice Den Helder is in de peilmaand december 

14 scholen. Over het hele jaar zijn het gemiddeld 126 gymles-

sen, waarvan 23 kleutergroepen en 4 uur Motorische Remedial 

Teaching (MRT) per week. Dat zijn ruim 5.000 lessen en 160 uur 

MRT per jaar. 

Move Mates & Pauzesport

Om pauzes op basisscholen voor alle kinderen leuker te ma-

ken en kinderen meer in beweging te laten komen, biedt Team 

Sportservice Den Helder Move Mates aan. Deze interventie is 

voor scholen nog een te hoge drempel gebleken. In plaats van 

Move Mates is in de loop van 2019 ingezet op de succesvolle 

Pauzesport. Alle kinderen van speciaal basisonderwijs De Kom-

pas en De Pionier krijgen 2 keer per week sport en spel aange-

boden. Dit gebeurt onder begeleiding van ROC-studenten en 

een buurtsportcoach van Team Sportservice. 

Schoolsportdag groep 8 

Team Sportservice organiseert en coördineert de jaarlijkse 

sportdag voor de groepen 8 van de basisscholen in de gemeen-

te Den Helder op het terrein van MSV Zeemacht. Hieraan deden 

24 basisscholen mee. Deze sportdag is in samenwerking met 

studenten en stagiaires van het ROC. Zij waren betrokken bij de 

voorbereiding en uitvoering. Voor deze sportdag wordt samen-

gewerkt met diverse sportaanbieders uit Den Helder. Maar kin-

deren maken ook kennis met nieuwe urban sports, zodat kinde-

ren lekker in beweging zijn, maar ook een fantastische ervaring 

opdoen. Voorbeelden: Tennisschool Maduro, Salsa by Jay, Clinic 

Ufo, Archery Tag, lasergamen en een bootcamp in het Marine-

museum, verzorgd door Rik Bodylanguage.  

Buurtsportcoach van het Jaar

Buurtsportcoaches hebben de taak 

om meer mensen te laten sporten en 

bewegen in de buurt. Zij hebben een 

verbindende rol tussen aanbieders van 

sport en andere sectoren, bijvoorbeeld 

welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, 

kinderdagverblijf en onderwijs. De 

buurtsportcoaches van Den Helder 

zijn in dienst van Team Sportservice. 

Landelijk zijn de werkzaamheden van 

buurtsportcoach Jordy van Kesteren 

niet ongezien gebleven. Dit jaar is hij 

genomineerd voor zijn werkzaamheden 

in de gemeente Den Helder. 

 

Lees het interview met Buurtsport-

coach van het Jaar

 

BEKIJK HET NOMINATIEFILMJE  

https://www.rodi.nl/regio/denhelder/166152/helderse-jordy-strijdt-om-titel-buurtsportcoach-van-het-jaar-
https://www.rodi.nl/regio/denhelder/166152/helderse-jordy-strijdt-om-titel-buurtsportcoach-van-het-jaar-
https://www.youtube.com/watch?v=ZjF8aUhnXZk


BEWEEGMANAGEMENT: 
BEWEGEN OP EN ROND SCHOOL

Sportstimulering en beweegevents  

De jaarlijkse sporttoernooien, georganiseerd door Team 

Sportservice, zijn populair en worden goed bezocht. Afgelo-

pen jaar heeft weer een Scholierenveldloop plaatsgevonden, 

waar een kleutercategorie aan toegevoegd is. Er deden meer 

dan 170 kleuters mee. 

Het Helders Trefbaltoernooi blijkt nog steeds ongekend po-

pulair met 27 teams van 15 verschillende basisscholen. 

En ook het Cruyff Court 6vs6 toernooi werd goed bezocht 

met 15 jongensteams, verdeeld over twee woensdagen. 

Tijdens dit toernooi werd de opnieuw gelegde kunstgrasmat 

van het Cruyff Court officieel geopend door wethouder Peter 

de Vrij. 

Combinatiefunctionarissen (CF) geven onder schooltijd 

sportclinics van diverse sportaanbieders op basisscholen. 

Denk aan Kennis met Atletiek (in samenwerking met SV 

Noordkop) in het kader van Schoolplein 14 op de Tuindorp-

school en een dansclinic op basisschool De Rank met Rik 

Bodylanguage. Voor de Hermes Hockeyweken geven CF hoc-

keylessen op scholen die bij Team Sportservice aangesloten 

zijn. Hockeyvereniging Hermes bezoekt zelf de scholen die 

niet aangesloten zijn bij Team Sportservice. 

Helders Trefbaltoernooi



BEWEEGMANAGEMENT: 
BEWEGEN OP EN ROND SCHOOL

In de vakanties organiseert Team Sportservice diverse acti-

viteiten. Activiteiten voor kinderen, maar ook kennisdeling 

en vernieuwingsactiviteiten ter bijscholing van de bewe-

gingsconsulenten van Team Sportservice én verenigingen. 

Alle CF hebben hiervoor dit jaar een bijscholing Urban 

Hockey gevolgd. Team Sportservice heeft deze bijscholing 

georganiseerd en aangeboden aan de hockeyvereniging, 4 

trainers hebben hier gebruik van gemaakt.

•   Voorjaarsvakantie: ondersteuning sportief carnaval Turn-

lust, kennismakingslessen bowlen in samenwerking met 

bowlingvereniging (11 deelnemers)  

Angrybirds-instuif (9 deelnemers)

•  Meivakantie: bijscholingen EHBO en vakinhoudelijke  

bijscholingen bewegingsonderwijs

•  Herfstvakantie: Sportinstuif in sporthal De Slenk  

(47 deelnemers)

•  Winterperiode: ijsbaanactiviteiten (onder en na schooltijd 

voor 27 basisscholen, ruim 980 voorgezet onderwijsleer-

lingen en 38 mbo-leerlingen), coördinatie, pr, inschrijving, 

planning, ondersteuning materiaal en spelideeën tijdens 

opening en bemanning van de ijsbaan tussen 08.00 en 

12.00 tot de kerstvakantie.

•  Stakingsdag bij JVC (62 deelnemers)  

sport&spel en koken  

Dagarrangementen 

Team Sportservice biedt dagarrangementen aan die aan-

sluiten op de schooltijden. Een dagarrangement is een les of 

lessenreeks van een aantal weken in een bepaalde tak van 

sport. Leerlingen worden via de school benaderd om mee te 

doen met een dagarrangement: 

•  Kickboksen bij Theo Komen (28 deelnemers)

•  Atletiek bij SV Noordkop (19 deelnemers)

Jouw Sport Project 

•  Verenigingen uit de gemeente Den Helder worden uitge-

nodigd om hun vereniging open te stellen zodat kinderen 

en volwassenen 4 weken kennis kunnen maken met spor-

ten naar keuze. De vereniging bepaalt de dag en locatie. 

Vaak wordt de reguliere les opengesteld. Nieuw sinds 

2019 is dat het JSP niet alleen toegankelijk is voor jeugd, 

maar dat er aanbod is voor alle leeftijden. 

•  In het voorjaar van 2019 deden 22 verenigingen mee 

aan het JSP en hebben 78 deelnemers deelgenomen. De 

meesten waren jongeren, een klein aantal volwassen. In 

het najaar was er aanbod van 36 verenigingen en deel-

name van 89 enthousiaste nieuwe sporters. De deelne-

mende verenigingen hebben er 34 leden bij gekregen 

(respons: 14 verenigingen). Daarnaast heeft twirlvereni-

ging Passion bestaansrecht opgebouwd door het JSP. 

De opnieuw gelegde kunstgrasmat van het 

Cruyff Court werd officieel geopend door 

wethouder Peter de Vrij.

https://denhelderactueel.nl/2019/03/sport-en-speldag-bij-jvc/
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/nieuws/nieuwe-vereniging-gestart-door-het-jsp/
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/nieuws/nieuwe-vereniging-gestart-door-het-jsp/


Een aantal mooie voorbeelden 
van ons werk binnen het sociaal domein

•  Samen met Tellus, stichting Vrijwaard en MEE & de Wering is er in de zomer van 

2019 een boekje voor senioren uitgebracht met allerlei sportieve en culturele 

activiteiten. Eén van de activiteiten was een training in de beweegtuin bij verzor-

gingstehuis Buitenveld (19 deelnemers). 

•  Bij Team Sportservice Den Helder kun je terecht voor beweegadvies. Daarnaast 

is het een kennispunt voor diverse organisaties. Dit jaar heeft Team Sportservice 

voor POH-GGZ van Huisartsenzorg Kop van Noord-Holland (HKN) een interne 

bijscholing verzorgd over het ‘stimuleren van bewegen voor psychisch kwetsbare 

mensen’ (44 deelnemers). Daarnaast heeft Team Sportservice tijdens netwerk-

bijeenkomst ‘Aan de Voorkant’ een workshop verzorgd over de invloed van bewe-

gen. Het doel was een goed vangnet creëren voor psychisch kwetsbare inwoners 

in de wijk. Deze aanvragen zijn voortgekomen uit de in 2018 opgezette samen-

werking. Binnen HKN worden sindsdien activiteiten van Team Sportservice bij 

huisartsenpraktijken kenbaar gemaakt via de wachtkamerfilm huisartsen 

•  Sport en beweegaanbod verzorgd binnen het gemeentelijk project Sport Werkt! 

van MEE & de Wering. De buurtsportcoach heeft de eerste twee kennismakings-

lessen verzorgd voor de deelnemers. Daarnaast heeft de buurtsportcoach de 

verbinding gelegd met 6 sportverenigingen en de coördinatie verzorgd van het 

beweegprogramma. 

Sportimpulsen 

De afgelopen jaren heeft Team Sportservice Den Helder regelmatig met positief re-

sultaat het voortouw genomen en de penvoering verzorgd voor sportimpulsen. Alle 

sportimpulsprojecten zijn samenwerkingsverbanden van meerdere sportaanbieders 

en maatschappelijke organisaties. Team Sportservice fungeert als makelaar en is de 

spin in het web. Daarom wordt het team vaak gevraagd om het projectleiderschap 

te vervullen. In Den Helder zijn de volgende nog lopende sportimpulsprojecten, 

waarvan het projectleiderschap of deel van de organisatie bij Team Sportservice ligt: 

Klaar voor de Start is een gezamenlijk 

project van SV Noordkop, Amici en 

Vicino, gericht op inwoners met ma-

tig depressieve klachten. Het project-

leiderschap ligt bij Team Sportservice. 

Mensen met psychische problemen 

kunnen veel baat hebben bij sport. 

De activiteiten zijn laagdrempelig 

en erop gericht om (weer) plezier in 

sport te krijgen. En de activiteiten 

zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Zo helpt sport en bewegen bij het (re)

integreren in de maatschappij.  In 2019 is dit project beëindigd en voortgezet zon-

der subsidie. In totaal hebben er meer dan 75 mensen deelgenomen en meer dan 

40 personen zijn in het najaar van 2019 nog steeds actief.

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’.

https://www.youtube.com/watch?v=KFjOygKZdFQ
https://www.meewering.nl/ik-ben-netwerkpartner/projecten/sport-werkt/
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/project/sportimpuls-klaar-start/


SOCIAAL DOMEIN

Fitte start richt zich op jeugd van 0 tot 4 jaar en is een samenwerkingsverband 

tussen kinderopvang (SKDH, Kappio), sport- en beweegaanbieders (Turnlust, 

Aquacentrum en FysioHolland), diëtisten (Dieet & Co), GGD, JOGG en Team 

Sportservice die het projectleiderschap verzorgt. Een van de onderdelen van het 

project is de scholing van pedagogisch medewerkers van kinderopvangbureau’s 

door medewerkers van Team Sportservice. Zij leren hoe ze dagelijks speelse be-

weegactiviteiten kunnen aanbieden aan jonge kinderen. 

Lees meer in het jaarverslag Fitte Start Den Helder

.

Schooljudo is er voor kinderen in wijken met een lage sociaal-economische sta-

tus in Den Helder. Het initiatief van Budowazasport heeft als doel ze sterker in 

hun (sport)schoenen te laten staan. Voor dit initiatief is een brede samenwerking 

opgezet met judoverenigingen, Team Sportservice, Jeugdfonds Sport, de ge-

meente en de MQ-schooltest, de Skills4Life en 10 basisscholen. De rol van Team 

Sportservice is de coördinatie van de MQ-scans op de scholen waar zij lesgeven.  

De sportmarkt waar Team Sportservice verantwoordelijk voor was heeft een 

digitaal aanbod opgeleverd van sporten die meedoen aan het JouwSportProject. 

Promo filmpje voor sportmarkt 

https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/project/fitte-start/
https://jouw.teamsportservice.nl/app/uploads/sites/6/2020/03/Jaarverslag-Fitte-Start-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=83PWzq78wcg
https://www.facebook.com/TeamSportserviceDH/videos/969944356684875/


Activiteiten

Klik op de activiteiten voor meer informatie. 

GEZONDE LEEFSTIJL

Elk kind verdient 
een gezonde start

The Daily Mile Samen in Beweging

Jaarverslag JOGG 
Den helder

Regelmatige beweging is een onderdeel van een gezonde leefstijl. Team Sportservice 

legt in Den Helder de verbinding tussen beweging en gezonde voeding middels een 

JOGG-regisseur. Dankzij de lokale kennis weet de JOGG-regisseur samenwerking en 

verbinding te realiseren tussen scholen, sportverenigingen, ouders, zorgverleners, kin-

deropvang en bedrijven. Doel is samen een omgeving te creëren voor jeugd waar meer 

bewegen en gezonder eten en drinken vanzelfsprekend is. Vanuit onze sportachtergrond 

geloven wij in de kracht van een positieve boodschap en heldere en haalbare gemeen-

schappelijke doelen stellen. Team Sportservice krijgt organisaties en mensen letterlijk en 

figuurlijk met succes in beweging voor een gezonde samenleving. 

De JOGG-regisseur sluit aan bij bestaande (Team Sportservice)-activiteiten en maakt 

gebruik van de reeds aanwezige fysieke en sociale infrastructuur in de sport, zorg en de 

openbare ruimte. Dit om themacampagnes ‘DrinkWater’, ‘Gratis bewegen gewoon doen’ 

en ‘Groente, zet je tanden erin’ uit te rollen. Onze directe contacten met sportverenigin-

gen, maatschappelijke organisaties en scholen helpen om te zorgen dat zij eenvoudig kun-

nen aansluiten en enthousiast met JOGG aan de slag gaan. Zo wordt in de wijk dicht bij 

jongeren een omgeving gecreëerd waarin de gezonde leefstijl de gewoonste zaak van de 

wereld is. 

Team Sportservice verzorgt het werkgeverschap 

van de JOGG-regisseur voor gemeente Den Helder.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190213_9739734/potje-duimworstelen-tussen-de-lessen-door-in-julianaschool-den-helder-video?utm_source=google&utm_medium=organic
https://thedailymile.nl/
https://www.regionoordkop.nl/02/09/2019/inspiratiebijeenkomst-samen-in-beweging/
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/project/jongeren-op-gezond-gewicht/


Doelgroepadvisering en verenigingsondersteuning

Aangepast sporten is er voor iedereen met een beper-

king. Het kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke, 

auditieve, visuele, chronische beperking of stoornis 

binnen het autismespectrum. Daarnaast kunnen sport-

verenigingen, belangenorganisaties, patiëntenvereni-

gingen en (potentiële) sporters, kortom iedereen die 

een vraag heeft op het gebied van sporten met een 

beperking, terecht bij onze regiomedewerker. 

Team Sportservice werkt nauw samen met 

Uniek Sporten. Op de website van Uniek 

Sporten kan men zoeken naar een geschik-

te sport in de buurt. Bekijk het filmpje

Er is binnen aangepast sporten samenwerking met 

Esdégé Reigersdaal. Cliënten met een matige verstan-

delijke beperking worden in de mogelijkheid gesteld 

te assisteren bij bewegingsactiviteiten zoals de scho-

lierenveldloop en kleutergym.

Binnen aangepast sporten worden voorlichtingspro-

gramma’s op scholen verzorgd. Waaronder (S)Cool on 

wheels en Visueel Beperkt. Dat laatste gaat in samen-

spraak met de bewegingsconsulent. Deze geeft een 

speciale gymles, waarin de leerlingen ervaren hoe het 

is om visueel beperkt te zijn of afhankelijk te zijn van 

een rolstoel. 28 groepen op basis- en middelbare scho-

len in de Kop van Noord-Holland hebben deelgenomen 

aan het voorlichtingsproject Visueel Beperkt. 

Een aantal evenementen

Maatjesschaatsen

Tijdens Den Helder on Ice konden mensen met een 

beperking en hun maatjes een ochtend schaatsen.  

De ijsbaan was voor hen gereserveerd, zodat er een 

prikkelarme en rustige omgeving was. 

Zeildagen Amstelmeer

Team Sportservice organiseerde in juni 2019 samen 

met Watersportvereniging Amstelmeer en de Marine 

Watersportvereniging de jaarlijkse zeildagen voor 

mensen met een beperking. 

AANGEPAST SPORTEN
Sport en bewegen is goed voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Team Sportservice zet zich in 

om samen met cliëntenorganisaties, sport- en beweegaanbieders, zorgverleners en het onderwijs de drempels 

te verlagen en deel te nemen aan sport en beweegaanbod. Bewegen geeft plezier, is gezond en brengt men-

sen met elkaar is contact. Wij ondersteunen en geven advies bij het opstellen van beweegbeleid en begeleiden 

van bewegingsactiviteiten. Zo wordt de basis gelegd voor een samenleving waarin mensen met een beperking 

meedoen.

EVEN VOORSTELLEN:
SASKIA VERIJZER-SLEKING

Dit jaar is er een nieuwe regiomedewerker 

aangepast sporten: Saskia Verijzer-Sleking. 

Ze werkte 20 jaar als groepsleerkracht in 

het basisonderwijs. Het werd tijd voor een 

nieuwe uitdaging. Deze uitdaging combi-

neert zij met het geven van bewegings-

onderwijs. Bezoeken van verenigingen in 

de regio met een aangepast sportaanbod 

waren de eerste prioriteiten. Saskia geeft 

mensen met vragen een juist en gedegen 

advies. Onder andere over judo, (frame)

voetbal, aangepast tennis, paardrijden en 

golf.

https://youtu.be/-r_cBFHhqw8
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/project/s-cools-on-wheels/
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/project/s-cools-on-wheels/
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/project/visueel-beperkt/
https://denhelder.inschrijventeamsportservice.nl/LeefModule/Details/4199
https://www.hollandskroonactueel.nl/2019/06/11/zeilen-op-het-amstelmeer-4/


Cruyff Court 

In de periode januari tot december is de buurtsport-

coach wekelijks te vinden op het Cruyff Court. Samen 

met de jeugd worden diverse sport- en spelactiviteiten 

gedaan, waaronder voetbal. Bij slecht weer is er een 

binnenprogramma, afgewisseld bij de Kidsclub of bij 

SKDH.

De buurtsportcoach is betrokken bij het convenant 

Cruyff Court. 2019 heeft in het teken gestaan van voor-

bereidingen op activiteiten op het Cruyff Court. 

Er is samen met Triade een aanvraag gedaan voor 

Culture@Cruyff en deze is toegekend. Daarnaast is het 

project Heroes of the Cruyff, de uitvoering van deze 

projecten vindt plaats in 2020.

Gameday  

Gameday is een volwaardig evenement in Den Helder. 

Team Sportservice is bij de hoofdorganisatie betrok-

ken en verzorgt daarnaast een activiteit op de dag zelf. 

Tijdens dit evenement worden gamen en fysical (urban) 

sports met elkaar verbonden. Het is Team Sportservice 

gelukt om in samenwerking met AZ-spelers een aan-

sprekend programma neer te zetten. Fifa Skill Games: 

met het Fifa computerspel, boardingvoetballen en 

variopool. Er waren 120 deelnemers bij de Fifa Skill 

Games en 58 deelnemers bij het boardingtoernooi. 

De Elto

In 2019 heeft Team Sportservice van maart tot en met 

juli sportactiviteiten verzorgd in buurtspeelpark De Elto. 

Om deze activiteiten weer een nieuwe impuls te geven 

is in september samen met JOGG en Jongerenwerk 

van MEE & DeWering een sport- en speldag met een 

kookcafé georganiseerd. Leerlingen van het ROC waren 

betrokken bij het kinderkookcafé van JOGG. In totaal 

deden 54 kinderen mee. In november liep het aantal 

deelnemers dusdanig af, dat een behoeftepeiling is 

gedaan in een andere wijk binnen Stad Binnen de Linie. 

Sport&Speldag met kinderkookcafé 

Wandelevenementen

Sport en bewegen verbroedert en brengt saamhorig-

heid. Team Sportservice is de initiatiefnemer van twee 

grote wandelevenementen in Den Helder: de Lichtjes-

loop met 498 deelnemers en de Dauwtraptocht met 

144 deelnemers. Beide evenementen groeien nog altijd 

in deelnemersaantallen en mogen na afloop altijd reke-

nen op louter positieve reacties. Deze wandeltochten 

zijn evenementen waar eerdere deelnemers echt naar 

uitkijken en ook mensen in hun omgeving voor enthou-

siasmeren. Mensen trainen vooraf in groepjes: meer 

bewegen in en om de wijk. De samenwerkingspartners 

bij de Lichtjesloop zijn Triade, toneelgroep Ouderwetz, 

Paviljoen van Toen en de Knorhanen.

KRACHT VAN SPORT EN BEWEGEN IN 
DE BUURT (EN BIJ DE VERENIGING)

Lichtjesloop

Met Buurtsportcoaches geeft Team Sportservice aandacht aan meer bewegen in de wijk als onderdeel van een gezonde leefstijl en 

trekt samen op met sportaanbieders om het bestaande aanbod uit te breiden voor andere doelgroepen. Team Sportservice brengt 

bewegen dicht bij huis, zorgt voor ontmoeten en plezier en levert een bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid.  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/cultuurcruyffcourts/
https://www.cruyff-foundation.org/activiteiten/cruyff-courts/heroes-of-the-cruyff-courts/
https://denhelderactueel.nl/2019/06/speel-voetbalgames-in-real-life/
https://upload.latest.facebook.com/TeamSportserviceDH/posts/2520556707965037


Team Sportservice als netwerkpartner, verbinder en makelaar

Verenigingsadvies en -ondersteuning

Team Sportservice heeft bij 10 verenigingen uit de gemeente 

Den Helder en Texel adviesgesprekken gevoerd in verband met 

Nix 18. In november verzorgden we een voorlichtingsavond 

‘Verduurzaamheid’ bij MSV Zeemacht. 7 verenigingen zijn aan-

gehaakt bij het traject. Het traject loopt door in 2020. 

Uit een behoeftepeiling onder verenigingen bleek dat een trai-

ning ‘Vertrouwenscontactpersoon’ gewenst was. Samen met 

MEE & deWering zijn twee trainingsavonden georganiseerd bij 

sportvereniging OKK. Hieraan hebben 13 verenigingen deelge-

nomen met 19 deelnemers. Alle deelnemers zijn  

gecertificeerd. 

Particulier advies

Tijdens kantooruren is Team Sportservice telefonisch bereik-

baar voor vragen en adviezen aan particulieren met betrekking 

tot sport en bewegen en het Jeugdfonds Sport. 

Participeren 

Team Sportservice De Helder participeert in diverse netwerken 

met als doel sport en bewegen in te zetten voor onder andere 

maatschappelijke doelstellingen of advisering van organisaties. 

Denk aan het netwerk ter preventie van eenzaamheid, positie-

ve gezondheid, bedrijfsadviescommissie ROC en wijkplatform-

overleggen in de wijken De Schooten en Julianadorp.

Sport- en Speluitleen

Team Sportservice Den Helder heeft een uitdagend en geva-

rieerd aanbod van sport- en spelmateriaal. Leden van onze 

Sport- en Speluitleen kunnen materialen voor allerlei sportac-

tiviteiten voor één dag tot maximaal twee weken lenen. Denk 

aan een sportdag, toernooi, buurtfeest of een ander feestelijk 

en sportief evenement. Er zijn 73 abonnees.

TEAM SPORTSERVICE

GGZ

St. Kinderopvang 
Den Helder

Dieet & Co

JOGG

Parlan

IJsbaan 
Den Helder

Game Day

Sportfederatie 
Den Helder

MEE & De Wering

BELANGRIJKSTE 
PARTNERS

Vrijwaard

Albert Heijn

Tellus

Basisscholen

Rodi Media

GGD Hollands 
Noorden

Gemeente 
Den Helder

Kappio

St. Schoolvoetbal 
Den Helder

HKN Huisartsen

Helderse Courant

Wijkplatforms

Scholen aan Zee 

Kampanje

Wijkhuis

Cruyff Foundation

‘s Heerenloo

St. Jeugdfonds 
Sport Den Helder

Omring

ROC Sport & 
Bewegen

Sportverenigingen

Rabobank

Esdégé Reigersdaal

Lees het interview  

over alles wat wij doen

http://sportservice-uitleen.nl/
https://jouw.teamsportservice.nl/schagen/project/bewegingsconsulent-freek-de-kort/
https://www.rodi.nl/reader/25602/74300/wij-doen-er-alles-aan-om-de-omgeving-zo-gezond-mogelijk-in-te-richten
https://www.rodi.nl/reader/25602/74300/wij-doen-er-alles-aan-om-de-omgeving-zo-gezond-mogelijk-in-te-richten
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