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In de sportnota 2017+ benoemt de gemeente Zandvoort de 
missie van het sportbeleid: sport moet voor iedere inwoner 
van Zandvoort mogelijk zijn ter bevordering van sportplezier, 
gezondheid en zelfontplooiing. Sport heeft een plek in het so-
ciaal domein om de maatschappij sportief te ondersteunen. De 
gemeente wil meer doen met sport en zet in op een aantal be-
langrijke pijlers, zoals vitale sportaanbieders, sport en bewegen 
voor de jeugd en de verbinding met het sociaal domein.

Team Sportservice houdt zich bezig met de maatschappe-
lijke inzet van sport en bewegen. Onze drijfveer en missie is 
om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal 
te laten profiteren van de positieve effecten die dit met zich 
meebrengt; op het vlak van plezier, mentale en fysieke gezond-
heid en het bieden van een sociaal netwerk. Ook in 2018 heeft 
Team Sportservice Heemstede-Zandvoort voor de gemeente 
Zandvoort, in samenwerking met verschillende organisaties, 
een mooie bijdrage geleverd aan het in beweging krijgen van 
bewoners. De realisatie van de Sportnota 2017+ was ook in 2018 
een belangrijke basis voor de gezamenlijke doelstellingen. Om 
de sportambities te realiseren heeft de gemeente aan Team 
Sportservice gevraagd om de sportinfrastructuur te versterken 
en de maatschappelijke waarde van sport en bewegen optimaal 
te benutten. 

Wat het eerste doel betreft werkt Team Sportservice nauw 
samen met verenigingen, om waar nodig of waar wenselijk de 
organisatiekracht te verbeteren en het sportaanbod te verbre-
den voor de huidige en potentiële leden. Een ander belangrijk 
thema is bewegen in en rondom de school. Samen met direc-
tie en vakleerkrachten werken we aan leuke gymlessen zodat 
alle kinderen vaardig in bewegen worden. Daarnaast willen wij 
condities creëren zodat kinderen ook buiten schooltijd veilig en 
plezierig met elkaar buiten kunnen spelen.

Sport en het sociaal domein dichter bij elkaar brengen, was in 
2018 een belangrijk nieuw speerpunt, met aandacht voor de 
zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners. Het accent lag 
daarbij op groepen die niet of (te) weinig bewogen, oftewel 
de doelgroepen die de inzet het hardst nodig hebben. Team 
Sportservice richt haar inzet op het stimuleren en ondersteunen 
van alle inwoners, maatschappelijke organisaties, scholen en 
verenigingen bij het vervullen van hun rol binnen de fysieke en 
sociale sportinfrastructuur. Samen met al deze partners hebben 
we activiteiten gerealiseerd in de wijken, rond de scholen en bij 
de vereniging.

Een belangrijke rol van de buurtsportcoaches van Team Sport-
service is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Het doel 
is dat het sportaanbod aansluit bij de behoefte van de inwoners 
en dat belemmeringen worden weggenomen. Dit doen zij in 
nauw contact met de sportraad, sportaanbieders, maatschap-
pelijke partners en het onderwijs. Zo zijn de buurtsportcoaches 
structureel aangesloten bij de vergaderingen van de sportraad, 
directieoverleg onderwijs, gebruikersoverleg Blauwe Tram en 
hebben zij verschillende netwerkbijeenkomsten bijgewoond. 
In 2019 wordt de inzet van buurtsportcoaches gecontinueerd 
en staan al verschillende themabijeenkomsten en adviserings-
trajecten gepland.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de werkwijze en resulta-
ten van Team Sportservice in 2018 in Zandvoort. Voor partners, 
deelnemers en belangstellenden die het gehele jaar op de 
hoogte willen blijven van de activiteiten van Team Sportservice, 
wordt verwezen naar www.teamsportservice.nl/heemstede-
zandvoort, berichten in lokale en regionale media en Facebook, 
Twitter en nieuwsbrieven. 

INLEIDING 
SPORT VOOR IEDEREEN IN ZANDVOORT
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Verenigingsondersteuning
De diversiteit aan sportverenigingen in Zandvoort is groot: 
van een grote vereniging met topsportambities tot een kleine 
verenigingen met een focus op breedtesport. Uit een onder-
zoek, uitgevoerd door de gemeente, is gebleken dat de meer-
derheid van de verenigingen er goed voor staat, maar dat op 
een aantal gebieden verbetering mogelijk is. 

Als vervolg op deze inventarisatie is Team Sportservice met 
de verenigingen in gesprek gegaan om behoeften en knelpun-
ten te concretiseren. Zo is met sommige verenigingen bespro-
ken hoe zij hun organisatiekracht kunnen verbeteren om een 
vitale sportvereniging te worden of te blijven. Met andere ver-
enigingen is bekeken hoe zij een bredere maatschappelijke rol 
kunnen vervullen.  Zo zijn adviseringsgesprekken gevoerd met 
SV Zandvoort, Basketbalvereniging The Lions en TC Zand-
voort waarbij de volgende punten besproken zijn: versterken 
van vrijwilligers, bestuurlijk en technisch kader, organisatie 
en beleid, werven en behouden van leden, bevorderen van de 
maatschappelijke rol en lokale samenwerking in de wijk en 
met school.

In deze gesprekken zijn verenigingen gewezen op de nieuwe 
‘Subsidieregeling sportstimulering’, die hiervoor ingezet kan 

DOELSTELLING  
ZANDVOORT BESCHIKT 
OVER VITALE SPORTAANBIEDERS 

6  Verenigingscursussen

3  Adviesgesprekken verenigingen

3  Verenigingstrajecten

worden. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in drie aanvragen 
(Surfproject, Walking Basketbal en Judo op school). 
Basketbalvereniging The Lions en SV Zandvoort hebben geko-
zen voor het thema ‘Betrekken van jongeren bij de sportver-
eniging’. Deze twee verenigingen starten met een WhoZnext-
team; een programma om jongeren kennis te laten maken met 
vrijwilligers- en bestuurstaken. 

Voor alle verenigingen zijn in 2018 het sportcafé en verschil-
lende cursussen en themabijeenkomsten georganiseerd. Hier-
door konden zij deelnemen aan de cursus ‘Besturen met een 
visie’, de cursus ‘AVG-privacy’ en de thema-avonden ‘Bewegen 
op recept’, ‘Betrekken van jongeren bij de sportvereniging’ 
en ‘Crowdfunding’. Dit wordt op pagina 5 toegelicht. In 2019 
vindt de follow-up plaats vanuit verenigingsondersteuning van 
Team Sportservice.
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Besturen met een visie
De cursus ‘Besturen met een visie’ (door Brug 8) startte in 2018. 
Besturen met een visie draagt bij aan sterke en vitale sportver-
enigingen. Doelgroep van de cursus zijn de bestuursleden. Zij 
krijgen hierin handvatten om hun vereniging beter te leiden. 
Vier verenigingen uit de gemeente Zandvoort namen deel:  
hockey-, voetbal-, tennis- en basketbalvereniging. De cursus 
loopt door in 2019 en wordt dan ook afgerond. 

Kansen voor crowdfunding
Team Sportservice heeft de thema-avond ‘Crowdfunding’ in 
2018 aan alle sportverenigingen van Zandvoort aangeboden. De 
workshop was bestemd voor bestuurders van sportorganisaties 
en geeft verenigingen handvatten hoe op een succesvolle ma-
nier crowdfunding ingezet kan worden. Met als doel om extra 
inkomsten te genereren en specifieke initiatieven te realiseren. 
In 2018 nam TC Zandvoort deel aan de workshop en is daarna 
een individueeltraject gestart.
Bij behoefte en voldoende animo van verenigingen, wordt deze 
workshop nogmaals in 2019 aangeboden. 

Meer vrijwilligers/leden in kortere tijd
De cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ is de methodiek om 
verenigingen te ondersteunen bij het werven en behouden van 
vrijwilligers. Door het versterken van het kader zijn verenigingen 
ook beter in staat om hun maatschappelijk rol te vervullen en te 
vergroten. De cursus is op basis van behoefte bij drie verenigin-
gen gestart in 2018 en wordt voortgezet in 2019. 

“Het WhoZnext project was super leuk. We hadden wel een stroeve start, maar nu is alles wat duidelijker en maken we wel 
goede stappen. We hebben nu een plan gemaakt en zijn bezig met het organiseren van een familietoernooi. De inschrijvingen 
lopen nu en het thema is ‘kleuren’. De activiteit gaat plaatsvinden in de Korverhal”

“Het is leuk om met jonge gasten bezig te zijn voor de vereniging. Naast dat we dit leuk vinden, zien we onszelf ook als de 
toekomst van de vereniging. Nieuwe frisse jonge energie!”
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Sportstimulering begint al op een vroege leeftijd. Daarom is 
de koppeling met het onderwijs een belangrijk thema in het 
sportbeleid van de gemeente. 

Sport en Onderwijs 
We hebben gesprekken gevoerd met de vakleerkrachten en 
directies van het onderwijs om een visie te ontwikkelen op het 
gebied van sport en bewegen op en rond school en gezonde 
leefstijl. In overleg met de directie van de Oranje Nassau- 
school is Team Sportservice gestart met Move Mates, een pro-
ject waarin kinderen meer gaan sporten, spelen en bewegen 
in de pauze. Na de projectperiode (12 weken) is de organisatie 
overgenomen door de school, omdat de groepsleerkrachten 
en de kinderen er heel blij mee zijn. 

DOELSTELLING SPORT EN  
ONDERWIJS BLIJVEN STIMULEREN

 13 Tussenschoolse activiteiten/pauzesport met  
  390 leerlingen 

 4  Adviestrajecten scholen

Sport en beweegactiviteiten voor de jeugd
In 2018 is de combinatiefunctie-/buurtsportcoachregeling 
gecontinueerd. Door de inzet van de combinatiefunctionaris-
sen zijn, op basis van behoefte, structurelere activiteiten in de 
wijk voor de doelgroepen 6-12 jaar en 13-18 jaar ontstaan. Zo 
hebben we schoolsportdagen, de JeugdSportPas onder en na 
schooltijd en naschoolse beweegactiviteiten georganiseerd. 
Ook hebben de combinatiefunctionarissen drie vakantie-
evenementen (indoor/outdoor) georganiseerd. Allemaal in 
samenwerking met schooldirecties, vakleerkrachten en sport-
aanbieders. 

 305  kinderen namen deel aan 49 naschoolse  
beweegactiviteiten

 40 kinderen namen deel aan 3 vakantie-evenementen
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“Wij zijn heel erg positief. De kinderen kijken altijd erg uit naar Move Mates en wanneer er groepsactiviteiten gedaan werden 
hadden ze het er de week erna nog over! De meerwaarde is te groot om op te noemen eigenlijk, ik kan alles wel bedenken: 
kinderen die bewegen meer, zijn lekker de hele pauze actief bezig. De kinderen zien het als een extra keuze gymles. Naast dat 
het goed is om meer te bewegen, kunnen kinderen ook even hun negatieve energie van de ochtend kwijt, mocht dit nodig zijn. 
Dit bevordert dan weer de concentratie in de middag.”

Andere acties van de buurtsportcoaches
Daarnaast hebben de buurtsportcoaches ondersteund bij de 
Burendag in De Blauwe Tram, de opening van het wijksteunpunt 
De Blauwe Tram en de Seniorenmarkt. Met deze activiteiten zijn 
circa zeshonderd inwoners van Zandvoort bereikt.

Gymles buiten op sportvelden
In 2018 is een Pannatoernooi met honderd enthousiaste kinde-
ren (voorronde en finale dag) in Centrum Zandvoort uitgevoerd. 
De organisatie was in samenwerking met BuurtSportVereniging 
ZO! In overleg met de gemeente, sportaanbieders en onderwijs 
en wordt het actiepunt gymles buiten op sportvelden geconcre-
tiseerd.

Schoolsporttoernooien/schoolsportdagen? 
Team Sportservice inventariseerde het aanbod schoolsporttoer-
nooien en schoolsportdagen. In samenwerking met de sport-
aanbieders, het onderwijs en de VVV Zandvoort ontwikkelden 
en verspreiden ze de schoolsportkalender onder alle scholen. 
In 2018 organiseerden ze een basketbal- en voetbaltoernooi. In 
2019 wordt de schoolsportkalender gecontinueerd, waarin Team 
Sportservice een coördinerende rol heeft.

160  Leerlingen namen deel aan  
5 schoolsporttoernooien

Zwemdag ‘gevaren op zee’
Het project ‘Veilig naar het strand’ of ‘gevaren van de zee’ wordt 
in samenwerking met de Zandvoortse Redding Brigade (ZRB) 
aangeboden. Het project geeft de jongere doelgroep van 9 tot 
10 jaar bewustwording over de gevaren van de zee. De doel-
groep krijgt een theorieworkshop, waarin de gevaren besproken 
worden en wat te doen als je de zee in gaat/in de problemen 
raakt. In overleg met de ZRB en het onderwijs wordt bepaald 
of ook een praktijkworkshop volgt. De voorbereidingen zijn in 
proces en de realisatie vindt in het voorjaar 2019 plaats.
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JeugdSportPas
De JeugdSportPas is in 2018 doorontwikkeld tot de Sportpas. 

De Sportpas richt zich namelijk niet alleen op jeugd, maar op 

alle inwoners (0 tot 100 jaar) in Zandvoort. Bij de Sportpas 

heeft de sportaanbieder een centrale rol in het aanbod. Zij 

doen mee, soms om leden te werven en soms ook om een 

maatschappelijke rol te vervullen voor een nog niet actieve 

groep. Aan bod kwamen tennis, judo, surfen, midgetgolf, kick-

boksen, floatfit en basketbal. 

Elke school of sportaanbieder kan een aanvraag doen voor 

de Sportpas. Team Sportservice overlegt vervolgens met 

partners en brengt aanbod en behoefte van de doelgroep bij 

elkaar. In 2018 namen ruim 600 kinderen deel aan de Sport-

pas op school. Hiervan stroomden bijna honderd deelnemers 

door naar de clinics bij de sportaanbieders. In 2019 wordt de 

Sportpas gecontinueerd.

DOELSTELLING VERBINDEN VAN 
ONDERWIJS EN SPORTVERENIGING 
DOOR JSP EN JSF

“In 2018 hebben we wederom prettig samengewerkt met Team Sportservice. Met de gezamenlijke inspanning proberen we 

samen het rollatorwandelen vorm te geven. Dat is geen gemakkelijke opgave. We hebben een prima centrale locatie van waar-

uit we kunnen wandelen, ook is het mogelijk na het wandelen een drankje te nemen, wat de gezelligheid verhoogt. De sterke 

punten van de activiteit zijn herhaling en opbouw van vaardigheden, leuke oefenvormen tijdens het wandelen, verbeteren van 

de conditie en de gezellige sfeer.” 

 91  deelnemers namen deel aan 16 beweeg-mo-

menten van de (Jeugd)SportPas 

 630  leerlingen namen deel aan 24 beweeg- 

momenten onder schooltijd (PO en VO)

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft tot doel de financiële 

drempel te verlagen, zodat sport en bewegen voor echt alle 

inwoners van Zandvoort toegankelijk is. Team Sportservice is, 

net als de scholen, intermediair. In deze rol heeft Team Sport-

service een signaleringsfunctie waarin kan worden doorverwe-

zen naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
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Buurtsportcoach: sport en bewegen van ouderen stimuleren
De essentie van het werk van de buurtsportcoaches is het 

versterken van het netwerk in Zandvoort om de maatschap-

pelijke waarde van sport maximaal te benutten. Dit hebben de 

buurtsportcoaches onder andere gedaan door aan te sluiten bij 

28 netwerkbijeenkomsten en individuele gesprekken met part-

ners uit onderwijs, welzijn, zorg en sport. In samenwerking met 

deze partners zijn verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals 

de informatiebijeenkomst Zeker Bewegen, Walking Football 

en rollatorwandelen. Voor het rollatorwandelen was de samen-

werking met het ontmoetingscentrum Juttershart cruciaal, zie 

het citaat van senior medewerker van Kennemerhart (pag. 8), 

waaruit blijkt dat de activiteit helpt het dagelijks functioneren te 

verbeteren en zorgt voor meer sociale contacten:

194 ouderen namen deel aan 42 beweegmomenten

Onder de noemer sport in de wijk worden deze in 2019 gecon-

tinueerd. De eerste stap is het in kaart brengen van wensen en 

mogelijkheden van ouderen. Daarom staat voor 2019 een fittest 

gepland in de Korverhal en wordt de nieuwe activiteit Walking 

Basketbal georganiseerd. 

Naar maximale impact: samenwerking en adviesgesprekken 
In de tweede helft van 2018 heeft Team Sportservice geïnves-

teerd in het netwerk door het voeren van bijna 50 gesprekken 

met maatschappelijk partners. Het doel van de gesprekken was 

om te bepalen op welke wijze sport en bewegen kan bijdragen 

aan hun doelen. In figuur 1 een overzicht van de huidige en  

potentiële samenwerkingspartners. 

Voor de uitvoering van projecten werkt Team Sportservice nauw 

samen met de opleiding Sportkunde. In 2018 zijn er onder meer 

drie stagiaires ingezet bij de projecten in de wijk.

 

In 2019 wordt de inzet van de combinatiefunctionarissen ge-

continueerd en uitgebreid. In samenwerking met de sportraad 

wordt een advies voor de uitbreiding geschreven. Dit advies 

wordt voorgelegd aan de gemeente. De rollen van de combi-

natiefunctionaris, buurtsportcoach en verenigingsondersteuner 

zijn met elkaar verweven en kunnen worden vertegenwoordigd 

door één dezelfde persoon om een echt integrale aanpak te 

kunnen realiseren.
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Figuur 1: Team Sportservice brengt Zandvoort sportief samen met bovenstaande samenwerkingspartners

DOELSTELLING 
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE  
VAN SPORT BENUTTEN
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