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In 2021 heeft Team Sportservice Kennemerland extra doel-
groepen bereikt door nieuwe initiatieven te ontplooien, 
mede dankzij de Rijkssubsidie Jeugd aan Zet. Ondanks de 
beperkende maatregelen ten gevolge van de COVID-19 
pandemie zijn veel jongeren gestimuleerd om weer of meer 
te gaan bewegen. De COVID-19 maatregelen hadden zeker 
invloed op onze inzet voor verenigingen en inwoners van 
alle leeftijden door beperkingen in groepsgroottes, tijdelijke 
sluiting van scholen en binnensportaccommodaties en het 
gebruik van het coronatoegangsbewijs. 

We prijzen ons gelukkig dat de gemeente Castricum het 
belang van sport en bewegen onderschrijft. Dankzij finan-
ciering vanuit de gemeente kan Team Sportservice Kenne-
merland zich inzetten om iedere inwoner, van jong tot oud, 
de voordelen van sport en bewegen te laten ervaren. Dit 
doen we uiteraard niet alleen, maar in samenspraak met tal 
van andere partners in de gemeente. 

In dit jaarverslag krijgt u inzicht in de werkzaamheden van 
Team Sportservice Kennemerland in de gemeente Castri-
cum aan de hand van drie thema's. De thema's zijn onder-
wijs, buurtsportcoaches en sportverenigingen. Ik wens u 
veel leesplezier toe.

Francis Heijneker
Senior regio coördinator Team Sportservice

VOORWOORD
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 1. ONDERWIJS
Combinatiefunctionarissen onderwijs
Team Sportservice Kennemerland biedt op 7 basisscho-
len lessen bewegingsonderwijs aan. Met de inzet van 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs wordt kwalitatief 
hoogwaardig bewegingsonderwijs aangeboden en ge-
streefd naar verbetering van het sport en bewegen op 
en rond school. Daarnaast motiveren de vakleerkrach-
ten kinderen om deel te nemen aan sport- en beweeg-
activiteiten tijdens en na schooltijd. Bij kindcentrum 
Paulusburcht worden één middag per week sport- en 
spelactiviteiten aangeboden tijdens de buitenschoolse 
opvang (bso). De kinderen van de bso krijgen sportcli-
nics aangeboden om met verschillende sporten in aan-
raking te komen. Hier worden ook de sportverenigingen 
uit Castricum bij betrokken om zo de bekendheid van de 
verenigingen en de doorstroom naar de verenigingen te 
bevorderen.

Sluiting van de scholen
Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn de scholen een 
aantal weken gesloten geweest. Gedurende deze slui-
tingsperiode hebben de combinatiefunctionarissen ge-
holpen met de opvang op de scholen waar zij lesgeven. 
Daarnaast hebben zij een aantal sportieve speurtochten 
gemaakt die gezinnen samen konden doen in zowel Cas-
tricum, Limmen als Akersloot.

Motorische Remedial Teaching (MRT) 
Schoolbestuur ISOB biedt met de inzet van een com-
binatiefunctionaris een uur boven schoolse Motorische 
Remedial Teaching (MRT) aan. Deze ‘Gym-Extra’ vindt 
na schooltijd plaats. In overleg met de schooldirecties 
van de Juliana van Stolbergschool, de Montessorischool 
en de Kustlijn, alsmede met de betreffende vakdocen-
ten die op deze scholen werkzaam zijn, wordt bepaald 
welke kinderen in aanmerking komen voor Gym-Extra.  
De lessen zijn bedoeld voor kinderen, die door een 
(kleine) motorische achterstand, niet goed kunnen mee-
komen in de gymlessen op school of bij de sportvereni-
ging. Tevens is er aandacht voor het vergroten van het 
zelfvertrouwen, leren samenspelen en het ervaren van 
plezier in bewegen. 

De groepsgrootte bedraagt maximaal twaalf kinderen. 
De kinderen die zich, na uitnodiging, aanmelden, kunnen 
het hele schooljaar deelnemen. In overleg met de ouders 
wordt bepaald of het kind verder gaat met de lessen of 
stopt. In de periode van januari tot juli hebben 11 kinde-
ren wekelijks deelgenomen aan de lessen. Van septem-
ber tot en met december deden wekelijks 10 kinderen 
mee. 
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Vakantieactiviteiten 
De vakleerkrachten en buurtsportcoaches organiseren in 
schoolvakanties diverse vakantieactiviteiten voor kinde-
ren van 2 tot en met 12 jaar, die in de gemeente Castri-
cum of Heemskerk wonen of naar school gaan. De kin-
deren kunnen dus ook deelnemen aan activiteiten buiten 
de eigen gemeente. Elke vakantie is er een samenwer-
king met één of meerdere sportverenigingen, waardoor 
kinderen kunnen kennismaken met de betreffende sport 
van deze vereniging(-en). In 2021 is er in de gemeente 
Castricum samengewerkt met CasRC, 2Beach/VV Croo-
nenburg, AVC, TIOS en Scouting Limmen.

Ondanks de beperkingen vanwege COVID-19 zijn in 
2021 maar liefst 36 activiteiten georganiseerd. Soms 
moest er een kleine aanpassing gedaan worden, zoals 
het verplaatsen van activiteiten van binnen naar bui-
ten. Hier volgt een greep uit de activiteiten die in 2021 
georganiseerd zijn: sportinstuiven, peutergym, boot-
camp, atletiek, trefbal, beachvolleybal, rugby, scouting, 
apenkooien, freerunnen en  lasergamen. De activiteiten 
vonden zowel binnen als buiten plaats en deelname was 
altijd gratis. In totaal deden 1.300 kinderen mee aan de 
vakantieactiviteiten.

Voorjaarsvakantie 312
Meivakantie 330
Zomervakantie 242
Herfstvakantie 225
Kerstvakantie 191

Naast de begeleide vakantieactiviteiten konden gezin-
nen zelf de sportieve speurtochten doen, die speciaal 
in de lockdown zijn gemaakt om iedereen in beweging 
te houden. Met de app Seppo zijn 9 tochten gemaakt in 
Castricum, Limmen, Akersloot en Heemskerk. Tijdens de 
speurtocht moesten de deelnemers sportieve opdrach-
ten uitvoeren. Tijdens de eerste editie konden deelne-
mers een leuke sportieve prijs winnen. In totaal hebben 
bijna 500 gezinnen de speurtochten gelopen.

JouwSportPas 
Via JouwSportPas (JSP) kunnen kinderen en volwas-
senen laagdrempelig kennismaken met verschillende 
sporten. Hierdoor komt men niet direct voor kosten als 
contributie en aanschaf van materiaal te staan. Voor een 
bedrag van maximaal € 5,50 mag men vier keer mee-
doen bij de sportaanbieder. De lessen worden verzorgd 
door verenigingen en andere sportaanbieders. De JSP is 
voor alle basisschoolkinderen uit groep 1 t/m 8 en vol-
wassenen die woonachtig zijn in de gemeenten Castri-
cum en Heemskerk. Een aantal verenigingen heeft ook 
aanbod voor leerlingen van het VO.
Het schooljaar is opgedeeld in drie blokken. Elk blok kan 
er gekozen worden uit een groot aanbod van sporten. 
De sporten worden bekend gemaakt via de website van 
Team Sportservice Kennemerland, de digitale flyer die 
naar alle scholen wordt verstuurd, via lokale en social 
media alsmede via partners met contact met volwasse-
nen. In 2021 kon slechts 1 van de 3 blokken aangeboden 
worden. De blokken in februari en mei konden vanwege 
de lockdown en strenge maatregelen bij de verenigingen 
niet doorgaan. 
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2. BUURTSPORTCOACHES
De buurtsportcoaches zijn binnen het sociaal domein de verbinder op het gebied van sport en bewegen. Het 
doel is om inwoners van de gemeente Castricum meer te laten bewegen. De buurtsportcoaches gebruiken 
hun uitgebreide netwerk van partners uit de sectoren sport, welzijn, onderwijs en zorg om dit doel te berei-
ken. 

Advies over sport en bewegen
De buurtsportcoaches zijn partner van het sociaal 
team van de gemeente Castricum en ondersteunen 
de ambtenaren bij vragen op het gebied van sport en 
bewegen. Daarnaast werken zij intensief samen met 
stichting Welzijn Castricum, voor zowel het bereiken 
van senioren als jongeren. Het sociaal team en Welzijn 
verwijzen inwoners door voor een individueel be-
weegadvies gesprek. Vijfendertig inactieve inwoners 
zijn op deze manier ondersteund of begeleid bij hun 
zoektocht naar passend beweegaanbod. 
Samenwerking met verschillende partners is nodig 
om kwetsbare doelgroepen in beweging te kun-
nen brengen. De buurtsportcoaches onderhouden 
contact met partners uit zorg, onderwijs en andere 
maatschappelijke organisaties. Deze partners kunnen 
vragen over het aanbod stellen aan de buurtsportcoa-
ches, behoeften op het gebied van sport en bewegen 
van specifieke doelgroepen aangeven en hun cliënten 
door verwijzen voor individueel beweegadvies.Twaalf 
inwoners van de gemeente Castricum hebben op ini-
tiatief van een partner of op eigen initiatief beweeg- 
of sportadvies gekregen van de buurtsportcoach. In-
woners worden doorverwezen naar bestaand aanbod 
bij verenigingen en commerciële sportaanbieders.

Senioren
• De Beweeggids 60-plus Castricum, Akersloot en 

Limmen is breed verspreid in de gemeente Castri-
cum. 24 inwoners haalden de beweeggids op tijdens 
het uitdeelmoment van de buurtsportcoaches op 
het Bakkerspleintje. Het hele jaar konden inwoners 
de gids ophalen bij het gemeentehuis, de biblio-
theek, Stichting Welzijn en sportverenigingen. Het 
KBO Castricum heeft 800 gidsen huis-aan-huis 
verspreid. De thuishulpen van Axxicom hebben een 
presentatie bijgewoond over sport- en beweegmo-
gelijkheden in de gemeente Castricum. Zij hebben 
beweeggidsen ontvangen om te verspreiden onder 
hun cliënten en met hen in gesprek te gaan over het 
belang van bewegen. Tijdens de Nationale Balkon 
Beweegdag konden bewoners van appartementen-
complex Zeezicht meedansen met de buurtsport-
coaches. Tijdens deze activiteit hebben 70 bewo-
ners de beweeggids ontvangen. 

• De wekelijkse wandelgroep voor senioren die met 
een rollator wandelen is na afloop van de COVID 
maatregelen herstart in samenwerking met een 
praktijkondersteuner en een nieuwe vrijwilliger. 

• Tijdens de Nationale Sportweek deden 9 seniore 
inwoners meedoen aan de multisportochtend bij 
tafeltennisvereniging Castricum. Op het programma 
stond tafeltennis, callanetics van DOS en wandelen 

met de buurtsportcoach. Een week na de multis-
portochtend hebben 3 deelnemers zich aangemeld 
voor een proefles bij een van de verenigingen. 

• In december stond er een Walking Sportdag in 
Akersloot op de planning met aandacht voor wal-
king tennis (TV Akersloot) en walking handbal 
(Meervogels'60). Helaas is deze dag op het laatste 
moment geannuleerd vanwege strengere COVID-19 
maatregelen. In 2022 zal deze sportdag alsnog 
plaatsvinden.   

Bezoeker bibliotheek over de beweeggids: ‘Super fijn 

dat het sportaanbod voor ouderen gebundeld is, nu 

kan ik gemakkelijker mijn weg vinden’ 

Deelnemer multisportochtend voor senioren: ‘Ik vond 

het een hele leuke en gezellige ochtend en ik ga zeker 

een proefles aanvragen bij DOS’ 

https://boekjes.sportencultuurimpuls.eu/senioren-castricum-2021/mobile/index.html
https://boekjes.sportencultuurimpuls.eu/senioren-castricum-2021/mobile/index.html
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Jongeren en jongvolwassenen
Tijdens 29 activiteiten voor jongeren zijn in totaal 629 
jongeren in beweging gebracht. Deze activiteiten zijn 
mogelijk gemaakt door de Rijkssubsidie Jeugd aan 
Zet. De buurtsportcoaches hebben het programma 
opgezet, gezorgd voor promotie en de aanmeldin-
gen verwerkt. Het aanbod werd verzorgd door lo-
kale aanbieders, waardoor zij ook extra aandacht en 
deelnemers kregen in de lastige COVID-19 pandemie. 
Jongeren en jongvolwassenen konden meedoen aan 
panna- en freestyle voetbal, mountainbiken, laser-
gamen, bubbelvoetbal, archery attack, surfen, zeilen, 
yoga, suppen, kanovaren, padelen, skiën en klimmen. 
Door deze activiteiten is het contact met de doel-
groep jongeren versterkt. Net als de samenwerking 
met jongerenwerk Castricum en de middelbare scho-
len in de gemeente.

Deelnemer Jeugd aan Zet activiteit surfen: ‘Hopelijk 

gaan jullie vaker van dit soort gave activiteiten organi-

seren’ 

De buurtsportcoaches hebben het Jac. P. Thijsse, Clu-
sius College en Bonhoeffer College ondersteund bij 
het opzetten van beweegaanbod in de pauzes. Er is 
een koppeling gemaakt tussen lokale sportaanbieders 
en de scholen, waardoor Club Mariz en Bakker United 
clinics hebben gegeven. 

Het Jac. P. Thijsse en het Bonhoeffer College zijn ge-
start met Preventieve sportcoaching. De buurtsport-
coach heeft ondersteund bij het vinden van facilitaire 
sportvoorzieningen, de invulling van het programma 
en de aanvraag bij het sportakkoord. Met dit pro-
gramma willen de scholen leerlingen die dreigen uit te 
vallen vroegtijdig signaleren en dit sportprogramma 
aanbieden. Leerlingen leren doelen te stellen, disci-
pline op te bouwen en successen te vieren. 

De buurtsportcoach heeft kennisgemaakt met Ho-
rizon jeugdzorg, locatie Antonius. Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur is onder de aandacht gebracht. De 
buurtsportcoach heeft met 3 jongeren gesproken 
over sport- en beweegmogelijkheden in Castricum en 
het Jeugdfonds. Voor deze jongeren is een proefles 
geregeld bij een lokale aanbieder. 
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Jeugdfonds Sport & Cultuur 
De buurtsportcoaches zijn het aanspreekpunt voor 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente Cas-
tricum. Zij hebben 6 aanvragen gedaan voor kinderen 
die geen contact hebben met een intermediair van 
het fonds. Daarnaast hebben zij 7 vragen van partners 
beantwoord.

Vraaggerichte inzet
Naast vooraf beschreven taken hebben de buurtsport-
coaches de mogelijkheid om een deel van hun uren 
vraaggericht in te zetten. Onderstaande werkzaamhe-
den zijn vanuit deze uren gerealiseerd.

• Als ambassadeur tegen eenzaamheid zet de buurt-
sportcoach haar netwerk in tegen eenzaamheid. 
Samen met de andere ambassadeurs is gewerkt aan 
meer bekendheid over eenzaamheid en het steun-
punt Eenzaamheid Castricum. De buurtsportcoach 
heeft de andere ambassadeurs regelmatig van con-
crete tips voorzien waardoor zij bewegen/sport als 
middel tegen eenzaamheid konden inzetten. Een 
groep van 9 inwoners heeft een wandeling gemaakt 
tijdens de week van de eenzaamheid. Dit leidde tot 
mooie gespreken die werden voortgezet tijdens het 
eten van een pannenkoek. De buurtsportcoach heeft 
sportaanbieders gevraagd hun aanbod tijdens de 
kerstdagen open te stellen voor niet-leden, zodat 
ook degenen zonder volle agenda op deze dagen 
aan een sociale, sportieve activiteit konden deel-
nemen. Het aanbod was online beschikbaar en zou 
gepromoot worden via partners en een persbericht. 
Helaas is dit geannuleerd vanwege aangescherpte 
COVID-19 maatregelen.  

• De buurtsportcoach is aangehaakt bij de Karavaan 
van het sociaal team. Deze middag werden bewo-
ners uit de gemeente aangesproken. Ze kregen voor-
lichting over het sociaal team en de ondersteunings-
mogelijkheden.

• De website sportenbewegenincastricum.nl is up to 
date gehouden door de buurtsportcoach.

• Opstellen en versturen van digitale nieuwsbrieven 
naar ambtenaren, sportaanbieders en inwoners.

• Inspirerende en informatieve berichten over sport 
en bewegen delen op diverse sociale mediakanalen, 
alsmede het versturen van persberichten.

• Samen met de andere buurtsportcoaches van de 
BUCH is er een persbericht en advertentie geplaatst 
in de informatiekrant Zorg en Welzijn over sport en 
bewegen als middel. Deze informatiekrant is huis-
aan-huis verspreid in de gehele BUCH.  

http://sportenbewegenincastricum.nl
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Sportakkoord
Als kartrekker van het lokale sportakkoord stimuleert 
Team Sportservice organisaties om plannen uit te voeren 
in het kader van het sportakkoord. Sportaanbieders en 
andere (maatschappelijke) organisaties worden, indien 
nodig, geholpen bij het opstellen en uitvoeren van hun 
plan. Na beoordeling van de ingediende aanvragen door 
de stuurgroep Sportakkoord verzorgt Team Sportservice 
de administratie en financiële afhandeling van de goed-
gekeurde aanvragen. 

In 2021: 

• Zijn 29 plannen ingediend.

• Hebben 25 organisaties een bijdrage ontvangen voor 
de uitvoering van hun plan.

• Is zo'n 20.000 euro ingezet voor deze plannen.

• Hebben 13 sportaanbieders ondersteuning ontvangen 
via één of meer service(s) (inspiratiesessie of cursus).

Hier kunnen alle acties van het sportakkoord Castricum 
2021 bekeken worden.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteamsportservice.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df6e6fda05d1018a4d8d1bc803%26id%3Dc27dfcd144%26e%3Daaafab68c5&data=04%7C01%7C%7Cd786cf9a3a1b4e4d6a8308d9e491d0a4%7C4723b1041e2f4e12aa9e95dd73d6fb28%7C0%7C0%7C637792137188902897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5knTScnsKhiJgA%2FQKxsVsyX37FS6hBBufkiVHIqb39g%3D&reserved=0
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3. SPORTVERENIGINGEN
De verenigingsadviseurs van Team Sportservice ondersteunen sportverenigingen bij knelpunten op het gebied van 
leden, vrijwilligers, beleid en financiën. De geldende COVID-19 maatregelen hebben veel invloed gehad op het reilen 
en zeilen van verenigingen, met name bij de binnensportaanbieders. Gedurende het hele jaar hebben de buurt-
sportcoaches afstemming gehad met het Platform Sport. Dit hoofdstuk geeft de reguliere advisering weer en on-
dersteuning die is geboden in het kader van COVID-19. 

Zomerboost 
Om ervoor te zorgen dat er vele sportieve activitei-
ten georganiseerd werden in de zomermaanden na de 
lockdown, zijn de verenigingsadviseurs gestart met 
Zomerboost. Dit zorgde voor ledenbinding, ledenwer-
ving en een goede sfeer. Sportaanbieders organiseerden 
activiteiten en werden daarbij op verschillende manieren 
gestimuleerd en ondersteund. Acht verschillende we-
binars ondersteunden de aanbieders bij hun specifieke 
aandachtspunt voor dit zomeraanbod (informatiebijeen-
komst Zomerboost, welkom op de club, ledenwerving en 
–behoud, kindgerichte activiteiten, vrijwilligerswerving, 
zomeravondcompetitie, OldStars Sporten en gezonder 
aanbod in de kantine). De sportactiviteiten richtten zich 
op nieuwe én bestaande leden. Door een promotie-
campagne op social media, lokale kranten, plus via 
scholen en andere partners werden inwoners van Castri-
cum gestimuleerd om deel te nemen aan de activiteiten. 
Daarnaast konden aanbieders gebruik maken van een 
communicatie-toolkit voor het promoten van hun eigen 

activiteiten. Aanmelden voor de activiteiten kon via het 
platform Noord-Holland Actief. Vanuit het Castricumse 
sportakkoord was budget beschikbaar gesteld voor 
deelnemende sportaanbieders en promotie. 

17 deelnemende aanbieders

>600 deelnemers

 Aftermovie Zomerboost - YouTube

Deelnemer Zomerboost webinar  

“De bijeenkomst van vanavond was erg geslaagd! “

https://www.youtube.com/watch?v=9Exmqqzh5o4
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COVID-19
Sportaanbieders zijn het gehele jaar via mails en nieuws-
brieven op de hoogte gehouden van de (veranderende) 
COVID-19 maatregelen, het protocol verantwoord spor-
ten van NOC*NSF en de financiële (compensatie) mo-
gelijkheden. Veel sportaanbieders hebben via mail of 
telefoon contact gehad met de verenigingsadviseurs 
voor aanvullende vragen. 
 

Online-bijeenkomsten
Welkom op de club. Creatief denken voor sportaanbie-
ders – 6 deelnemers
De toekomst van de turnsport. Brainstormen met andere 
turnverenigingen uit de regio en accounthouder van de 
KNGU – 3 deelnemers 

WhoZnext MHCC
Een team van jongeren en een teamcoach van MHCC 
zijn gestart met WhoZnext. Deze jongeren gaan zelf ac-
tiviteiten organiseren voor jongeren van MHCC. Dit zorgt 
voor binding met de club én de jongeren maken kennis 
met het doen van vrijwilligerswerk. Vanuit de Rijksbijdra-
ge Jeugd aan Zet is er een bijdrage beschikbaar gesteld 
om activiteiten te organiseren. 

Athletic Skills Model bij VV Croonenburg
Na een inspiratiesessie van het athletic skills model heeft 
VV Croonenburg besloten dit model te integreren bin-
nen hun jeugdtrainingen. Twee trainers hebben de ASM-
cursus gevolgd en de jeugd heeft andere sporten beoe-
fend bij lokale aanbieders. De inspiratiesessie, cursus en 
clinics zijn gefinancierd vanuit het lokale sportakkoord. 

Taakie
Er zijn 5 verenigingen die een webinar over Taakie, de 
digitale assistent verenigingszaken, hebben bijgewoond. 
Hierna zijn 3 verenigingen Taakie gaan gebruiken. Het 
eerste jaarabonnement is vergoed vanuit het lokale 
sportakkoord. 

Maatwerkadvisering 
Verenigingen hebben vaak hun eigen specifieke uitda-
gingen. Er zijn 22 adviesgesprekken gevoerd met ver-
schillende verenigingen. Dit zijn de onderwerpen die 
besproken zijn: samenwerking met andere sportaanbie-
ders, betrekken van jongeren, ledenwerving en -behoud, 
sportaanbod voor senioren, brede motorische ontwik-
keling binnen de vereniging, sportpromotie, sponsoring, 
organiseren van evenementen, mogelijkheden vanuit het 
sportakkoord, samenwerking met scholen, verduurza-
ming van de accommodatie en subsidie mogelijkheden.
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PARTNERS & MEDIA

Overheid

Gemeente Castricum

Provincie Noord-Holland

Zorg

Axxicom

Diëtisten

Fysiotherapiepraktijken

GGD Hollands Noorden

Horizon - Antonius

Huisartsenpraktijken

Leefstijlcoaches

Parnassia Groep

ViVa! Zorggroep

Bedrijfsleven

Media - krant/radio/tv

Maatschappelijke organisaties

Jeugdfonds Sport & Cultuur

MEE & De Wering 

Nationaal Ouderenfonds

Reakt

Stichting Welzijn Castricum

VluchtelingenWerk

Sport

Aanbieders services sportakkoord

Adviseur lokale sport

Buurtsportcoaches BUCH en Heemskerk

Exploitant De Bloemen

Exploitant Holland Sport

Maatschappelijk regisseur

NOC*NSF

Platform Sport Castricum

Regiocoördinator aangepast sporten

Sport- en beweegaanbieders

Sportbonden

Sportkracht 12

PARTNERS

Onderwijs 

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs
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PARTNERS & MEDIA

#

IN DE MEDIA
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PARTNERS & MEDIA

#

IN DE MEDIA
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Facebook  

Organisatiepagina*

1-1-2021  435 volgers 

31-12-2021  641 volgers 

Nieuwe volgers  206 

Gem. bereik  245 per week 

Aantal posts  122 

*Onze buurtsportcoaches hebben  
een eigen Facebookpagina met  
622 vrienden 

Hoogtepunt op Facebook 

Aankondiging Zomerboost 

5.553 bereikte personen 

Digitale nieuwsbrieven 

Doelgroep: inwoners 

4 nieuwsbrieven

 
494, 517, 520 en 529  

ontvangers per keer

Doelgroep: verenigingen/sportaanbieders

13 nieuwsbrieven

125 Ontvangers per keer

Doelgroep: ambtenaren

10 nieuwsbrieven  

SOCIAL MEDIA

PARTNERS & MEDIA


