
• 18 scholen (ouders en 

leerlingen) 

• 9 Bso’s 

• Versa 

• Buurt coördinator  

• Huis van de buurt 

• JOGG regisseur 

• Leger des Heils 

• CJG  

• 6 sportverenigingen 

/sportaanbieders, waarvan 

er 2 ook een aanbod hebben 

gedaan 

• 6 peuterspeelzalen 

• 4 scholen voortgezet 

onderwijs, waarvan op 2 een 

sport en beweegaanbod is 

verzorgd 

 

       BINK ZET ZICH IN VOOR  
0-20 JAAR 

 
  

 

AANBOD 
 

•   5 x cursus Move op 5  

verschillende peuterspeelzalen 

gegeven: totaal 80 peuters 

deelgenomen en daarbij tevens 10  

begeleidsters “geschoold” 

•   Wekelijks is de cursus Move op een 

van de kinderdagverblijven 

gegeven: gemiddeld 20 kinderen 

en 2 begeleiders per keer 

aanwezig 

•   Wekelijks worden 2  groepen 

peuter-ouder gym begeleid met 12  

peuters per groep 

•   Introductielessen handbal i.s.m. 

HSV Wasmeer 

•   Betrokken geweest bij de 

organisatie van o.a. Koningsspelen, 

Sraatspeeldagen, Cruyff Court 

kampioenschappen etc: aan deze 

“incidentele” evenementen 

hebben ca. 390 kinderen 

deelgenomen 

•   22 activiteiten op het  Davy 

Klaassen Cruijff Court 

•   3 introductielessen handbal 

• Voorbereiding Heroes of the Cruyff 

Court: start weer in November 

2017 

 

 

 

PR & VOORLICHTING 
 

2 doorverwijzingen vanuit 

jeugdverpleegkundige 

 

Bekendheid gegeven aan 

Jeugdsportfonds, de 

beweegkanjerclub, totale 

sportaanbod en de Sportpas 

 

Wekelijks doen er ca. 195 kinderen 
mee aan een van de activiteiten 
 

Totaal beweegaanbod circa 198 uur 
 

3 kinderen zijn na afloop van 
kennismaking les lid geworden van 
een vereniging / sportaanbieder 
 

Aan circa 50 kinderen is een “sport- 
of beweegadvies” meegegeven 
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• Viore 

• St. Gezond Natuur Wandelen 

Samenwerking met trimclub 
voor senioren. Vooral 
onderzoeken of er een 
gezamenlijk aanbod gedaan kan 
worden. Verder is er een 
succesvolle samenwerking met 
Petanque club De Gooiers 
opgezet. Hier is inmiddels ook 
een nieuwe zelfstandige 
sportgroep uit ontstaan. 

 

    HILVERZORG ZET ZICH IN VOOR 60+ 

 
  

 

AANBOD 
 

• 20 mensen geïnstrueerd voor de 

duo-fiets 

• 52 deelnemers aan de lente 

wandeling 

• 11 nieuwe activiteiten opgezet: 5 

wekelijkse en 6 incidentele of 1 x 

per kwartaal 

• 1 nieuwe wandelgroepen 

opgestart 

• Zwemactiviteit gecontinueerd 

Nieuw opgezet: 
 
Wekelijks: Wandelgroep 
(Noordoost), Doufiets (Centrum), 
Fietsclub (Zuid), Jeu d’Boules (Zuid en 
Zuidwest) en Rollator wandelen 
(Zuidwest) 

 
Incidenteel of 1 x per kwartaal: 
Lentewandeling (Noordoost), 
Zomerwandeling (Noordoost), 
Rolstoel4daagse (alle wijken), 
Familywalk Hilversum Cityrun (Zuid en 
Oost) en  Zwemmen (Oost) 
 

Kennismaking: Duofiets (Oost) met 

20 deelnemers 

 

PR & VOORLICHTING 
 

• Rolstoel4daagse: ca. 145 

deelnemers en vele tientallen 

vrijwilligers 

• Familywalk Hilversum Cityrun: ca. 

60  deelnemers 

• Nieuwe zwemactiviteit (1x p.m.) 

in Oost (zwembad De Lieberg): 

ca. 50 dames 

• In totaal doen wekelijks 227 

deelnemers mee aan de 

activiteiten 

• 43 mensen zijn geïnformeerd en 

geadviseerd, waarvan er 6 ook 

daadwerkelijk zijn gaan bewegen 

• Voor elke wijk een brochure met 

overzicht beweegaanbod 60+ 

• PR in diverse wijkbladen, 

websites, flyers in buurthuizen / 

wijkcentra / huisartsenpraktijken 

etc. 

• Er is twee keer een diabetes café 

georganiseerd: gemiddeld 15 

deelnemers 
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• Diabetesvereniging Nederland 

• CJG  

• Docent Nordic Walking 

• Volleybal vereniging 

• Golfvereniging Spandersbosch 

• Zwembad de Zandzee 

• Gym- en wandeldocent 

• Atletiekclub Tempo AV 

• Docent Linedance 

• BSO Jump-inn, BSO Bink en Versa 

Jeugdwerk (Buitenspeeldag) 

  

ST. HILVERSUMSE MEENT ZET ZICH 
IN VOOR 60+ 
EN JEUGD  
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AANBOD 60+ 
 

•  Structurele beweeggroepen: 

buurtwandeling, fitgym, 

volleybal en zwemmen 

• Kennismakingscursus Linedance: 

7 weken met gemiddeld 14 

deelnemers 

• Pilot fietsgroep van 5 weken: 5 
deelnemers per keer, 1 heeft er 

een fietsmaatje aan over 

gehouden en fietst nu 

regelmatig zelf 

• Kennismakingsmiddag met de 

Doufiets: 12 deelnemers 

• Golf clinic:  6 deelnemers die 

allen zijn blijven golfen 

•  Wekelijks 96 deelnemers die de 

vaste activiteiten bezoeken, 

waaronder 23 nieuwe 

deelnemers 

 
 

 

 

PR & VOORLICHTING 
 

• Brochure Beweegaanbod voor 

inwoners van 60+ jaar 

•  Er op uit en mensen  aanspreken 

•  Media opgezocht: wijkblad, 

website en facebook SHM,  

informatieve zuil winkelcentrum, 

wijkcentrum De Kruisdam en de 

sporthal. 

•  Nieuwsbericht in Gooi &  

Eembode en het BussumsNieuws 

en prikborden bij zorgaanbieders 

• Aanwezig bij Seniorenbeurs 

(Bussum), Sportontmoeting, 

Informatieavonden van 

gezondheidsstudio Tergooi, 

Bijeenkomsten “langer 

zelfstandig wonen” en 

bijeenkomsten van het Senioren 

café 

• Diabetes-infomiddag: 22 

belangstellenden 

• In totaal hebben 32 personen 

hebben een beweegadvies 

gekregen 

FACTSHEET JANUARI T/M JUNI 2017 

BUURTSPORTCOACH  
ST. HILVERSUMSE MEENT 

AANBOD Jeugd 
 
• Bootcamp voor jongens (3 

middagen): gemiddeld 3 

deelnemers 

• Streetdance voor meiden (3 

middagen): gemiddeld 12 

deelnemers 

• Buitenspeeldag: ruim 100 

kinderen deelgenomen. 

• Boerderij dag op Kinderboerderij 

De Meent: accent op spelen, 

buiten zijn, maar ook sociaal 

bezig zijn 
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