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De kracht van sport en bewegen
in Heemskerk

Team Sportservice biedt beweeg-

aanbod op maat aan alle inwoners in 

Heemskerk. Daarmee stimuleren we 

een gezonde leefstijl en laten we hen 

plezier en voldoening ervaren in sport 

en bewegen. Daarvoor werken we sa-

men met maatschappelijke, sociale en 

sportieve partners uit de gemeente.

Visie

Onze visie is een gezonde, vitale en 

sociale samenleving waarbinnen echt 

iedereen de kracht van sport en be-

wegen benut. 

Drijfveer

Onze drijfveer is om ieder mens, en 

daarmee de maatschappij, maximaal 

te laten profiteren van de positieve 

effecten van sport en bewegen.
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In 2021 heeft Team Sportservice Kennemerland extra doel-
groepen bereikt door nieuwe initiatieven te ontplooien, zo-
als de inzet van de buurtsportcoach senioren en de bewust-
wordingscampagne Doortrappen. Ondanks de beperkende 
maatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie zijn 
veel 60-plussers gestimuleerd om meer te bewegen of om 
veilig te blijven fietsen. De COVID-19 maatregelen hadden 
zeker invloed op onze inzet voor verenigingen en inwoners 
van alle leeftijden door beperkingen in groepsgroottes, tij-
delijke sluiting van scholen en binnensportaccommodaties 
en het gebruik van het coronatoegangsbewijs. 

We prijzen ons gelukkig dat de gemeente Heemskerk 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 Ken-
nemerland in de gemeente Heemskerk aan de hand van 
vier thema's. De thema's zijn onderwijs, buurtsportcoaches, 
sportverenigingen en Heel Heemskerk beweegt. Ik wens u 
veel leesplezier toe.

Francis Heijneker
Senior regiocoördinator Team Sportservice

VOORWOORD
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1. ONDERWIJS

Bewegingsonderwijs
Gedurende schooljaar 2020-2021 werd er op 4 scholen 
bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht 
van Team Sportservice. Het gaat om de Ark, Vlinder, 
Otterkolken en het Rinket. Op het Rinket was dit inclu-
sief les aan de kinderen van de Fakkel groepen, in deze 
groepen zitten kinderen die net in Nederland zijn ko-
men wonen. Het totale bereik komt op 750 leerlingen 
per week op deze 4 scholen. Op basisschool de Ark 
werd er ook 3 dagen per week pauzesport aangeboden. 
De vakleerkrachten bieden hoogwaardige lessen be-
wegingsonderwijs aan en leggen de verbindingen met 
sport & bewegen op en rond de school, plus tijdens en 
na schooltijd. 

Gedurende schooljaar 2021-2022 werd er op 2 scholen 
bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht 
van Team Sportservice, namelijk op de Ark en het Rinket 
(incl. Fakkel). 

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 drietal sportieve speurtoch-
ten gemaakt in Heemskerk die gezinnen samen konden 
doen.
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Gemeentebrede inzet cf onderwijs 
Het versterken van beweegvriendelijk klimaat op en 
rond scholen is een doelstelling uit de beleidsnota sport 
en bewegen 2020-2023. Met het vrijkomen van de uren 
vanuit de Vlinder en de Otterkolken ontstond de moge-
lijkheid om hier in schooljaar 2021-2022 concreet mee 
aan de slag te gaan. Alle scholen kunnen profiteren van 
deze gemeente brede inzet. 

Voor de zomervakantie ontvingen alle schooldirecteuren 
(po) een bericht met informatie over een 3-tal thema’s 
voor het stimuleren van een beweegvriendelijk klimaat 
op en rond school:

• Onderlinge verbinding en samenwerking tussen alle 
Heemskerkse vakleerkrachten

• Ondersteuning bij het integreren van sport & bewegen 
op en rond school

• Stimuleren van een brede motorsiche ontwikkeling van 
kinderen passend bij het speerpunt ‘jong vaardig in 
bewegen’ vanuit het Sportakkoord.

De 13 schooldirecteuren konden aangeven op welk the-
ma hun ondersteuningsbehoefte ligt en na de zomerva-
kantie zijn er gesprekken gevoerd met directeuren van 11 
scholen om de wensen en behoefte nader te bespreken. 
Tijdens het directeurenoverleg van 11 november is de ge-
meente brede inzet besproken en de directeuren gaven 
aan dat de ondersteuning aan hun wensen voldoet.

In de periode van september t/m december zijn al 
mooie resultaten behaald, zoals scholen ondersteunen 
bij het optimaliseren van het gebruik van het schoolplein 
ten behoeve van bewegen en het bieden van scholing 
aan begeleiders van de schoolpauzes. Bij de Ark is ge-
werkt aan het aantrekkelijker en het uitdagender maken 
van de Daily Mile route o.a. door het toevoegen van ver-
schillende beweegmogelijkheden. Op de Zilvermeeuw 

is geadviseerd over pauzesport, de aanschaf van nieuw 
spelmateriaal en de herindeling van de schoolpleinspe-
len. Alle scholen hebben een map ontvangen met speel-
pleinkaarten om leerlingen zo actief mogelijk te laten 
zijn tijdens de pauzes. Deze kaarten bieden ideeën voor 
sport- en spel, met verschillende differentiatie-niveaus.

Er is een vakwerkgroep gestart, met daarin de vakleer-
krachten gym die werkzaam zijn in Heemskerk. Het doel 
is onder andere om een betere samenwerking te creë-
ren. Deze groep is in december voor het eerst bij elkaar 
gekomen. De wensen van de vakleerkrachten zijn be-
sproken en er is direct een Whats-app groep gestart om 
snel informatie met elkaar te kunnen delen. 

Kerstvakantie  238

Voorjaarsvakantie  219

Meivakantie lockdown

Zomervakantie 437

Herfstvakantie 275



5

INHOUD

Vakantieactiviteiten 
Ondanks de beperkingen vanwege COVID-19 zijn de activiteiten in de school-
vakanties gewoon doorgegaan. Soms moest er een kleine aanpassing gedaan 
worden, zoals het verplaatsen van activiteiten van binnen naar buiten. In 2021 
kon aan maar liefst 36 activiteiten meegedaan worden. De vakantieactivitei-
ten zijn voor peuters en basisschoolkinderen die in de gemeente Castricum of 
Heemskerk wonen of naar school gaan. Een aantal activiteiten waren speciaal 
voor jongeren. Bij het opstellen van het aanbod wordt samenwerking gezocht 
met één of meerdere sportverenigingen per vakantie. Activiteiten die in 2021 
georganiseerd werden zijn onder ander sportinstuiven, peutergym, bootcamp, 
atletiek, trefbal, basketbal, tennis, handbal, scouting, apenkooien, freerunnen 
en lasergamen.  De activiteiten vonden zowel binnen als buiten plaats in zowel 
de gemeente Castricum als Heemskerk 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 gezinnen 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 deelne-
mers sportieve opdrachten uitvoeren. Bij de eerste editie konden deelnemers 
een leuke sportieve prijs winnen. In totaal hebben bijna 500 gezinnen de speur-
tochten gelopen.
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JouwSportPas 
Via JouwSportPas (JSP) kunnen kinderen en 
volwassenen 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 meedoen 
bij de sportaanbieder. De lessen worden ver-
zorgd door verenigingen en andere sportaan-
bieders. De JSP is voor alle basisschoolkinderen 
uit groep 1 t/m 8 en volwassenen die woonach-
tig zijn in de gemeente Castricum en Heems-
kerk. 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 aan-
bod van sporten. Het aanbod per blok wordt 
bekend gemaakt via de website van Team 
Sportservice Kennemerland, de digitale flyer 
die naar alle scholen wordt verstuurd, lokale 
en social media alsmede partners met contact 
met volwassenen. 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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Brede school
In het najaar werden op 5 scholen sportactiviteiten georgani-
seerd. Een keer is er door Team Sportservice bemiddeld bij het 
zoeken naar een voetbaltrainer. Op de andere 4 scholen zijn 
de activiteiten gegeven door buurtsportcoach Bart en vakleer-
kracht Angelique met een stagiair. De 5 activiteiten werden 
5 keer gegeven dus totaal 25 activiteiten (á 1 uur). In totaal de-
den 530 kinderen mee.

Schoolsportagenda
Alle basisscholen in Heemskerk nemen al jaren deel aan 7 
schoolsport toernooien, 2 sportclinics en 3 andere sportacti-
viteiten via de schoolsportagenda. Deze activiteiten worden 
georganiseerd door 10 verschillende verenigingen/sportaan-
bieders.

Covid-19 gooide ook dit jaar roet in het eten, in het voorjaar 
zijn alle toernooien en activiteiten afgelast. 

In het najaar is het schoolschaatsen gestart met 85 kinderen. 
In oktober is het 2-daagse Cruijff Court toernooi doorgegaan 
met 18 teams van 11 scholen. Het zaalvoetbaltoernooi is door-
gegaan met 23 teams van 10 scholen. Het basketbaltoernooi is 
verplaatst naar het voorjaar van 2022. De clinics op de scholen 
zijn verplaatst naar 2022. De scholen gaven aan geen externen 
toe te laten binnen de school vanwege COVID-19. 
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MRT/ Gym extra
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar krijgen de 
mogelijkheid om lessen Motorisch Remedial Teaching 
(MRT) te volgen. Dit wekelijkse aanbod (één uur voor 
groep 1/2, één voor groep 3/4 en één voor groep 5/6) 
is bekend onder de noemer 'Gym-Extra'. De lessen in 
kleine groepen (maximaal 10) zijn bedoeld voor kinde-
ren, die door een motorische achterstand, niet goed 
kunnen meekomen in de gymlessen op school of bij de 
sportvereniging. Voor het vergroten van het zelfver-
trouwen, leren samenspelen en het ervaren van plezier 
in bewegen is ook aandacht. Er is samenwerking met 
scholen, vakleerkrachten, GGD en fysiotherapeuten voor 
de doorverwijzing en aanmelding van de kinderen. Twee 
keer per schooljaar vindt een gesprek plaats met de 
buurtsportcoach om de kinderen te helpen met de door-
stroming naar een sportvereniging. In de eerste helft van 
2021 hebben 25 kinderen deelgenomen, Van september 
tot december 32 kinderen. Gedurende de gedwongen 
stop vanwege COVID-19 is zowel per mail als telefonisch 
contact gehouden met de ouders van de kinderen met 
ideeën om in beweging te blijven.  

Extra Meetmoment/ Leefstijlcoach 
Dit project is een samenwerking tussen de GGD Kenne-
merland, leefstijlcoach Petra Jansen en Team Sportser-
vice Kennemerland. Op 5 basisscholen wordt in groep 
5 een extra meet- en weegmoment aangeboden (naast 
de reguliere metingen in groep 2 en 7) plus een motori-
sche test. Kinderen met ongezond gewicht kunnen een 
traject volgen bij de leefstijlcoach. Hier gaat altijd eerst 
een gesprek bij de jeugdverpleegkundige aan vooraf. De 
leefstijlcoach maakt samen met het gezin een plan op 
de punten waar het gezin en het kind aan willen werken. 
Aandachtspunten zijn o.a.: gedragsverandering, goede 
voeding, passend bewegen en beeldscherm gebruik. 
Naast begeleiding door de leefstijlcoach kunnen kinde-
ren uit groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en fase 1 
van het VO meedoen aan de ‘sportles gezonde leefstijl’. 
Deze les wordt gegeven door Team Sportservice Ken-
nemerland. Alle kinderen die meedoen, werken aan een 
gezonde leefstijl en een gezond gewicht en worden 
geholpen met het vinden van een passende sport of 
vereniging. Vanwege de COVID-19 maatregelen, waarbij 
een langere periode niet binnen gesport mocht worden, 
werd de les in het voorjaar op de velden bij Odin’59 ge-
geven. 

In 2021 zijn 52 metingen uitgevoerd op 4 scholen, heb-
ben 15 kinderen een traject bij de leefstijlcoach gevolgd 
en deden gemiddeld 10 kinderen wekelijks mee aan de 
sportles gezonde leefstijl. Op 1 school kon de meting 
niet gedaan worden vanwege COVID-19.
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Watergymlessen kinderen uit groep 8
Zwem- en Sportcentrum de Waterakkers heeft de wa-
tergymlessen voor de groepen 8 van de Heemskerkse 
basisscholen verzorgd. Alle groepen 8 mochten 10 keer 
komen zwemmen. Team Sportservice heeft de coördina-
tie en het inplannen van de lessen verzorgd. Vanwege de 
COVID-19 maatregelen is het zwembad van januari tot 
mei gesloten geweest.

Periode voorjaar 33 lessen
Deelnemende scholen 8
Aantal groepen 8 13

Periode najaar 99 lessen 
Deelnemende scholen 10
Aantal groepen 8 14

Alle leerlingen zijn in oktober gescreend op hun zwem-
vaardigheid en zelfredzaamheid. De Waterakkers heeft 
deze screening samen met zwemvereniging OEZA 
uitgevoerd. De uitkomsten zijn door Team Sportservice 
besproken met de leerkrachten van de scholen. Via deze 
leerkrachten is een uitnodiging naar de leerlingen ge-
gaan die in aanmerking kwamen voor aanvullend aan-
bod. Zes kinderen zijn gestart met het aanbod ‘gratis 
zwemles voor kinderen zonder diploma’ en zes kinderen 
hebben gebruik gemaakt van het aanbod ‘opfriscursus 
zwemmen’.Ik heb voor het eerst ECHT gedoken!! 

Zo blij dat ik nu op zwemles zit.  
Dean tijdens de opfriscursus 
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2. BUURTSPORTCOACHES 
Buurtsportcoach jeugd en jongeren

Buurtsportactiviteiten 
In 2021 heeft de buurtsportcoach jeugd de buurtsport-
activiteiten in verschillende wijken in Heemskerk voort-
gezet. De focus ligt nog steeds op de wijken ‘Zuidbroek-
Oosterwijk’, ‘Hart van Heemskerk’ en ’van Acker tot 
Burcht’. In deze wijken is een vaste kern van kinderen 
(6-12 jaar) ontstaan die bijna elke week aanwezig is. 
Hierdoor is de sociale samenhang en omgang met el-
kaar verbeterd. De kinderen leren van en met elkaar 
d.m.v. de sport- en beweegactiviteiten. De 3 pijlers die 
de buurtsportcoach de kinderen meegeeft zijn: plezier, 
samenwerken en respect. Op één dag in de week is er 
flexibel aanbod in de buurt. De buurtsportcoach speelt 
dan in op de vraag om met de bakfiets vol spelmateria-
len sport- en spelactiviteiten aan te bieden, dit gebeurde 
o.a. bij speeltuin Poelenburg, Elbestraat, Berlioszstraat, 
skatekommetje en het freerun-parcours aan de Johan-
nes Poststraat.  

Aantal uitgevoerde buurtsportactiviteiten  188 
Gemiddeld aantal kinderen per activiteit  18 
Verdeling jongens/meisjes: 2/3 jongens en 1/3 meisjes

Gelukkig konden de buurtsportactiviteiten ondanks CO-
VID-19 gewoon doorgaan buiten en soms ook binnen in 
de zaal. De kinderen waardeerden de buurtsportactivi-
teiten extra in Coronatijd. Ze vinden het dan ook fijn om 
samen te spelen met andere kinderen.

Een mooie samenwerking met MET Heemskerk en de 
ouders van "deleukstespeeltuinvanHeemskerk" was om 
de buurtsportactiviteit in te zetten om de kinderen in de 
buurt van Berlioszstraat weer het vertrouwen terug te la-
ten winnen bij het buitenspelen. Na vervelende inciden-
ten in deze wijk is een nieuwe start gemaakt met elkaar. 
De buurtsportcoach is 5x in de speeltuin geweest in de 
periode maart-november. 

Buiten spelen met Spring op Groen en MET Heemskerk

Cruyff Court 
De buurtsportcoach is speciaal voor de tieners van 10 
tot 18 jaar 1x per week aanwezig op het Cruyff Court met 
voetbalactiviteiten. De gemiddelde deelname lag op 25 
kinderen, waarvan 11 jongeren per week. Op de vrijda-
gen zijn er leuke activiteiten waar respectvol met elkaar 
wordt omgegaan. Er is hier een mooie verbinding tussen 
de jongste jeugd (9-12 jaar) met jongeren (13-18 jaar). 
Van deze jongeren heeft een 11-tal meegeholpen met het 
organiseren van het Heemskerkse Cruyff Court 6 vs 6 
schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8.

https://www.youtube.com/watch?v=t0VU60yLN54


11

INHOUD

Eenmalige activiteiten 
Tijdens de Nationale Buitenspeelweek in juni heeft de 
buurtsportcoach tijdens de reguliere buurtsportacti-
viteiten fruit uitgedeeld, in het kader van Jongeren op 
Gezonde Gewicht (JOGG) en deden er 80 kinderen mee 
aan de activiteiten.

Bij de opening van de Sportcontrainer in Broekpolder 
is een er activiteit voor kinderen aangeboden. Er zijn 
filmpjes opgenomen met uitleg en voorbeelden over het 
uitvoeren van de oefeningen. Het bestaan van de Sport-
contrainer is onder de aandacht gebracht en diverse 
personal trainers zijn geënthousiasmeerd. De buurt-
sportcoach heeft zelf een aantal keer een sportactiviteit 
bij de Sportcontrainer gehouden.

Het organiseren van Fun in the Sun activiteiten, midden 
in de zomer, voor de kinderen die niet op zomervakantie 
konden. In samenwerking met Cultuurhuis, Bieb en MET 
Heemskerk.

Verzorgen van een gastles op basisschool De Kariboe 
voor groep 8 over bewegen en gezonde voeding.

Jeugdlintje: wethouder Aad Schoorl heeft de buurt-
sportcoach gevraagd om in de jury van het Jeugdlintje 
plaats te nemen. Een mooi nieuw initiatief van de ge-
meente om de jeugd en hun vrijwilliger inzet meer in het 
zonnetje te zetten. De buurtsportcoach heeft samen met 
de andere juryleden het jeugdlintje vormgegeven en een 
spectaculaire uitreiking georganiseerd binnen de toen 
geldende COVID-19 maatregelen.  

Uitreiking Jeugdlintjes Heemskerk 2021

Tijdens de Nationale Sportweek in september is er op 
het freerun-parcours aan de Johannes Poststraat een 
buurtsportactiviteit XL georganiseerd, hier deden 36 
kinderen aan mee. Ook was er een Urban Hockey clinic 
op het Cruyff Court.

Winter Games activiteiten
Voor jongeren zijn er Winter Games activiteiten georga-
niseerd door de buurtsportcoach ism MET Heemskerk. 
De Winter Games activiteiten werden mede gesubsidi-
eerd door de Kraijcek en Cruyff Foundation. In februari 
is er freestyle football, panna KO, archery attack, dans 
en lasergamen aangeboden. In nov/dec waren de activi-
teiten freestyle, panna KO, BMX en wheelie contest.  Alle 
activiteiten vonden plaats op en rond het Cruyff Court.

https://www.youtube.com/watch?v=7GazsFbC33s
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Stage en bijscholing
Team Sportservice Kennemerland biedt diverse stage-
mogelijkheden aan. Scholieren die in dit werkveld erva-
ring als buurtsportcoach en vakleerkracht willen opdoen 
kunnen bij ons terecht. Wij begeleiden stagiaires van de 
opleidingen CIOS en Sport en Bewegen, plus studenten 
van de ALO. Verder is er in 2021 een HBO-stagiaire op 
het gebied van communicatie begeleid. De buurtsport-
coach jeugd heeft zelf de scholing Youth Mental Health 
First Aid gevolgd. Hierdoor heeft hij inzicht gekregen in 
de verschillende mentale toestanden bij mensen. Hij kan 
nu 'eerste hulp' verlenen als hij psychische problemen 
signaleert bij kinderen/jongeren in de buurt. 
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Buurtsportcoach ouderen
In 2021 heeft Team Sportservice eenmalige subsidie ont-
vangen voor de inzet van een buurtportcoach ouderen. 
Deze buurtsportcoach heeft als doelgroep inwoners van 
Heemskerk van 65 jaar of ouder. Het doel van de inzet 
van de buurtsportcoach ouderen is het verhogen van de 
sport- en beweegdeelname van 65-plussers woonachtig 
in Heemskerk.

De buurtsportcoach ouderen is aangesloten bij bestaan-
de activiteiten voor senioren van samenwerkingspart-
ners om bewegen onder de aandacht te brengen. Deze 
activiteiten waren: de open dag van de Stut, de kermis- 
en beweegbingo van MET Heemskerk, de erop uit dag 
van Medipoint en het gave ommetje met Meerstate.

Er is Balkon bewegen aangeboden op 2 locaties van 
Viva! Zorggroep (Westerheem en Waterrijck). Door be-
perkingen rondom Corona konden veel ouderen lange 
tijd niet in groepsverband bewegen. Hierdoor ontstond 
de behoefte om op gepaste afstand te bewegen. 

In totaal hebben meer dan 100 mensen meebewogen op 
de dansjes van de buurtsportcoaches en de muziek van 
de band ‘Artstikke Mooi’. 

‘Morgen zal ik wat spierpijn hebben, maar dat mag de 

pret niet drukken.’

‘Dit voelt als vroeger, als een avondje gezelligheid in de 

kroeg.’

‘Ik heb genoten, deze dag ga ik niet snel meer vergeten!’ 

Aldus drie deelnemers

Op 23 september konden senioren tijdens de be-
weegochtend kennis maken met pilates, badminton en 
relax energize gym. Dit gevarieerde programma werd 
aangeboden door lokale sport- en beweegaanbieders. 

12 mensen hadden zich opgegeven voor de beweegoch-
tend. 5 deelnemers hebben achteraf laten weten contact 
opgenomen te hebben met een van de 3 aanbieders om 
een proefles te gaan doen. 1 persoon hebben wij ach-
teraf voorzien van persoonlijk beweegadvies. 

'Heel erg leuk om op een dag meerdere sporten én aan-

bieders te leren kennen. Hierdoor heb ik een goed over-

zicht.' aldus een deelnemer

Heemskerk heeft een flink aantal bridgeverenigingen. 
Tijdens een bijeenkomst met 16 bestuursleden van de 
verschillende bridge verenigingen is er gebrainstormd 
over een duurzame continuering van de bridgesport in 
de gemeente. De volgende initiatieven zullen verder uit-
gewerkt en uitgevoerd worden: 

opzetten van instroomlessen, gezamenlijke open dag 
‘Back to bridge’ met alle bridge verengingen en een 
overzichtspagina van totale bridge aanbod in de ge-
meente.

‘Dank voor jullie positief kritische blik. Hier kunnen wij 

verder mee’

https://www.youtube.com/watch?v=k-goLIapS58
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De buurtsportcoach senioren is door de eigenaren van 
fysiotherapiepraktijk Europa benaderd voor een kennis-
makingsgesprek. Er is gekeken naar de doorstroommo-
gelijkheden van hun patiënten naar het reguliere sport-
aanbod. De fysiotherapeuten zullen contact opnemen 
met de buurtsportcoach als zij uitbehandelde patiënten 
hebben. Daarnaast gaat de praktijk nadenken over een 
sportakkoord aanvraag, voor laagdrempelig beweegaan-
bod voor senioren. 

Op 10 december konden senioren oude sporttijden laten 
herleven tijdens de eerste oldstars sportdag in Heems-
kerk. In samenwerking met Handbalvereniging DSS en 
Voetbalvereniging Odin’59 heeft de buurtsportcoach 
senioren deze ochtend opgezet. In totaal hebben er 22 
enthousiaste senioren deelgenomen. Op de ochtend zelf 
hebben 8 deelnemers direct een afspraak gemaakt voor 
het volgen van een training bij de vereniging. De walking 
sportvarianten zijn minder blessuregevoelig en daardoor 
toegankelijk voor senioren. De verenigingen willen deze 
dag in het voorjaar graag weer samen organiseren.

De gemeente Heemskerk is eind 2021 aangesloten bij 
het programma ‘Een tegen eenzaamheid’. Sport kan bij 
dit onderwerp heel goed als middel worden ingezet. 
Team Sportservice Kennemerland heeft op 9 december 
jl de verklaring “Eén tegen eenzaamheid” ondertekend. 
De buurtsportcoach senioren zal binnen dit programma 
verbinden, verwijzen, inspringen op behoeften en moge-
lijk laagdrempelige beweegactiviteiten organiseren (oa 
tijdens de Week van de eenzaamheid).   

Bewustwordingscampagne Doortrappen
De buurtsportcoach senioren was verantwoordelijk 
voor het uitrollen van het programma Doortrappen met 
bijbehorende activiteiten en communicatiemomenten. 
Doortrappen kon worden uitgevoerd dankzij een sub-
sidie vanuit de provincie Noord-Holland. In juni was de 
aftrap van Doortrappen waar de wethouders van volks-
gezondheid en de wethouder van sport bij aanwezig 
waren. Tijdens de gratis fietscheck hebben 22 inwoners 
hun fiets laten checken en voorlichting gekregen over 
de verkeersregels van Veilig Verkeer Nederland. Aan de 
georganiseerde fietstocht in samenwerking met Gasterij 
de Kruisberg, Veilig Verkeer Nederland en de fietsvier-
daagse hebben 29 inwoners meegedaan. 

'Alleen durf ik geen grote afstanden meer te fietsen en al 

zeker niet de duinen in, door deze activiteit met anderen 

durf en doe ik dat wel.' Een deelnemer

https://www.youtube.com/watch?v=LnfTzYqZiFY
https://www.youtube.com/watch?v=LnfTzYqZiFY
https://www.youtube.com/watch?v=pBHYygNQkzM&fbclid=IwAR1WlujTFbdnwd01kYIpKz-YrgiQW_lPd0z9d_go17OPrVkB9rbFwy1aRu8
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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 binnensportaanbieders. Dit hoofdstuk geeft de reguliere advise-
ring weer alsmede de ondersteuning die in het kader van COVID-19 werd geboden.

Zomerboost 
Om ervoor te zorgen dat er veel 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, via scholen, lokale kranten 
en borden langs de weg werden inwoners van Heems-
kerk gestimuleerd om deel te nemen. Daarnaast konden 
aanbieders gebruik maken van een communicatie-toolkit 
voor het promoten van hun activiteiten. Aanmelden voor 
de activiteiten kon via het platform Noord-Holland Ac-
tief. Vanuit het Heemskerkse sportakkoord was budget 
beschikbaar gesteld voor deelnemende sportaanbieders 
en de promotie. 

Aantal deelnemende aanbieders 6
Aantal deelnemers  >400
Aftermovie Zomerboost - YouTube

Tennisverenigingen Rookvrij
Op initiatief van de verenigingadviseur van Team Sport-
service hebben de vier samenwerkende tennisverenigin-
gen zich  uitgesproken voor een rookvrij sportpark. Hier-
mee hebben ze in gezamenlijkheid de Rookvrij Generatie 
Award ontvangen! Deze beloning kwam door de kracht 
van het samenwerken tot stand! Sporten gaat volgens 
de vier verenigingen niet samen met roken. Met behulp 
van de verenigingsadviseur, die de 4 tennisverenigingen 
heeft begeleid, hebben ze gezamenlijk de handschoen 
opgepakt en zodoende zijn alle vier de tennisparken nu 
rookvrij. Dat geeft een goede uitstraling voor de leden 
en bezoekers van deze accommodaties. 

De 4 tennisverenigingen van Heemskerk winnen Rook-
vrije Generatie Award

Vier tennisverenigingen in Heemskerk ontvangen Rook-
vrije Generatie Award

https://www.youtube.com/watch?v=9Exmqqzh5o4
https://www.youtube.com/watch?v=vsLAKoq3QBU
https://www.youtube.com/watch?v=vsLAKoq3QBU
https://www.youtube.com/watch?v=7jd3Kx0egKU
https://www.youtube.com/watch?v=7jd3Kx0egKU
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COVID-19
Sportaanbieders zijn via mails en nieuwsbrieven op de 
hoogte gehouden van maatregelen, het protocol ver-
antwoord sporten van NOC*NSF en mogelijkheden voor 
financiële compensatie. Veel sportaanbieders hebben 
via mail of telefoon contact gehad met de verenigings-
adviseurs 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 accounthou-
der van de KNGU – 16 deelnemende verenigingen en 2 
aanwezigen vanuit TOSS

WhoZnext HTV Assumburg
Een team jongeren en een teamcoach van HTV Assum-
burg zijn gestart met WhoZnext. Deze jongeren gaan 
zelf activiteiten organiseren voor jongeren van HTV As-
sumburg. Dit zorgt voor binding met de club én de jon-
geren maken kennis met het doen van vrijwilligerswerk. 
Vanuit Jeugd aan Zet is er een bijdrage beschikbaar 
gesteld om activiteiten te organiseren. 

Maatwerkadvisering 
18 adviesgesprekken met verschillende verenigingen.

3 begeleidingstrajecten:

• TOSS: intensieve ondersteuning gericht op financiën, 
vrijwilligerswerving, ledenwerving en algemeen beleid.  

• Odin’59: maandelijks overleg over verschillende the-
ma's.

• Bridge verenigingen: ondersteuning van de project-
groep bij het opzetten van een openbridge-dag en 
bridgecursus met als doel ledenwerving voor de geza-
menlijke bridge-sport. 

Bedankt voor die goede, informatieve en inspirerende gespre-
ken, voor de financiële support voor opleidingen en voor jullie 
constante inspanning voor of achter te schermen in brain-
stormsessies of op andere wijze. Jullie denken echt met ons 
mee en zijn altijd snel beschikbaar als we vragen hebben of 
een tip nodig is. Daar voor mijn persoonlijke dank aan jullie en 
het hele team van TEAM sportservice.  
Voorzitter vereniging

Blij met advies en meer bredere input, dan alleen mijn eigen 
focus. Bedankt voor meedenken en uitzoeken!  
Voorzitter vereniging: 
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4.  HEEL HEEMSKERK BEWEEGT
Naast specifieke inzet binnen het onderwijs, in de wijk voor jeugd en senioren en voor verenigingen is Team 
Sportservice actief binnen diverse netwerken om partijen met elkaar te verbinden met als doel zoveel mogelijk 
inwoners te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Daarnaast wordt sport (als middel) 
ingezet binnen verschillende projecten. 

Gezonde leefstijl jeugd
In het kader van Jongeren op gezond gewicht (JOGG) 
is er structurele aandacht voor water drinken en het 
eten van groente en fruit bij de activiteiten van Team 
Sportservice. Op 17 september is het symposium JOGG 
Heemskerk bijgewoond.  

Project Bewegend naar werk
Activeringsprogramma voor inwoners van Heemskerk 
zonder werk of vrijwillige inzet. Het programma leert 
hun weer structuur aan te brengen in hun leven d.m.v. 
beweegaanbod en diverse workshops in samenwerking 
met MEE & De Wering.

Een traject in het voorjaar en een traject in najaar met 
in totaal 17 deelnemers. Er zijn in totaal 17 sportlessen 
aangeboden; 7x door Team Sportservice en 10x bemid-
deld tussen de projectleider en lokale sportaanbieders. 
9 deelnemers zijn structureel gaan deelnemen aan lokaal 
beweegaanbod.  

Project Your Next Step 
Activeringsprogramma voor vroegtijdig schoolverlaters 
uit Heemskerk. Het programma leert de jongeren weer 
structuur aan te brengen in hun leven d.m.v. bewee-
gaanbod en diverse workshops in samenwerking met 
MEE & De Wering. Een traject met het aanbieden van 
beweeglessen vanuit Team Sportservice en lokale sport-
aanbieders.

Individueel beweegadvies
De buurtsportcoaches hebben aan 20 inwoners (9 kin-
deren en 11 volwassenen) advies gegeven over sport en 
bewegen in Heemskerk vanuit hun rol als beweegmake-
laar. Daarnaast hebben zij vier zorg- en welzijnspartners 
met informatie ondersteund bij het beweegaanbod dat 
zij organiseren en gesprekken gevoerd over nieuwe be-
weeginitiatieven. 

Beweegadvies in groepsverband
De buurtsportcoaches hebben voorlichting gegeven 
over het sport- en beweegaanbod aan 3 groepen die de 
Gecombineerde Leeftstijl Interventie COOL doorlopen. 
Naast de algemene voorlichting konden de deelnemers 
individueel vragen stellen en werd informatie over sport 
en bewegen passend bij wensen en behoeften toege-
stuurd. Met enkele deelnemers die aanvullende vragen 
hadden is een individueel beweegadvies gesprek gehou-
den.  
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Lokaal Sportakkoord
Als sportregisseur stimuleert Team Sportservice orga-
nisaties om plannen uit te voeren in het kader van het 
sportakkoord. Sportaanbieders en andere (maatschap-
pelijke) organisaties worden, indien nodig, geholpen bij 
het opstellen en uitvoeren van hun plan. De sportregis-
seur verzorgt de administratie en financiële afhandeling 
van de ingediende aanvragen. Tevens is er ieder kwar-
taal een overleg met de klankbordgroep sportakkoord. 
Tijdens dit overleg wordt de ingediende aanvragen 
besproken en besloten over het aangevraagde budget. 

In 2021: 

• Zijn 20 plannen ingediend.

• Hebben 18 organisaties een bijdrage ontvangen voor 
de uitvoering van hun plan.

• Is 19.811 euro ingezet voor deze plannen.

• Zijn 6 nieuwe organisaties aangesloten bij het sportak-
koord

• Hebben 8 sportaanbieders ondersteuning ontvangen 
via één of meer service(s) (inspiratiesessie of cursus) 
vanuit de Servicelijn sportakkoord.

In 2021 is er ook een lokaal preventieakkoord opgele-
verd. Er is besloten beide akkoorden samen te voegen 
en de klankbordgroep beslist over de uitvoeringsbud-
getten van beide akkoorden.

Factsheet met behaalde resultaten binnen het sport- en 
preventieakkoord 2021.

https://jouw.teamsportservice.nl/app/uploads/sites/9/2021/01/A4-Factsheet-sport-en-preventieakkoord.pdf
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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 

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

87 Ontvangers per keer

Doelgroep: ambtenaren

10 nieuwsbrieven  

SOCIAL MEDIA

PARTNERS & MEDIA

Foto: 2020 (sport in de wijk) Bart Cruijff Court
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PARTNERS & MEDIA

#

IN DE MEDIA
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PARTNERS & MEDIA

#

IN DE MEDIA


