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Wie zijn wij?  

 
In het Sport- en Beweegteam (SBT) werken Tanja, Hans en Tim als buurtsportcoach. Uniek Sporten en Sportcoach VSO (De 

Onderwijsspecialisten) zijn ook actief in het SBT waarvoor samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Met sportaanbieders en 

maatschappelijke partners voeren wij sport- en beweegactiviteiten uit voor inwoners van jong tot oud. Verder geven wij studenten van Dulon 

en/of de HAN de mogelijkheid om zich te ontwikkelen door het bieden van een stageplek.  

 

 

 

Wat willen wij ? 

  
Wij willen dat alle inwoners kunnen sporten en bewegen. Daarbij zetten wij sport als middel in zodat wij een bijdrage leveren aan verschillende 

maatschappelijke doelen zoals sociale cohesie, leefbaarheid, participatie en gezondheid.  

Ook vinden wij het belangrijk dat:  

1. Inwoners voldoen aan het landelijk gemiddelde voor de beweegrichtlijnen sport en bewegen. 

2. Er voldoende sportfaciliteiten zijn om doelstellingen te behalen. 

3. Sportaanbieders, onderwijs en maatschappelijke partners samenwerken om tot een mooi divers sportaanbod te komen. 
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Onze aandachtspunten voor 2021 

   
• Wij zetten extra in om inwoners te stimuleren om te (blijven) bewegen, binnen de mogelijkheden van de Corona maatregelen. 

• Wij richten ons op kwetsbare inwoners en risicogroepen, hebben een rol als ‘beweegmakelaar’ én blijven ons ontwikkelen als team.  

• Wij onderzoeken of ‘brede activiteiten’ kunnen worden ‘overgedragen’,  beëindigd of in een andere vorm georganiseerd (uitwerking 

Perspectiefnota). ‘Brede activiteiten’ zijn bijvoorbeeld het Voorjaarstoernooi, Oudejaarstoernooi, sportonderdeel Kinderdorp, ondersteunen 

Koningspelen en evenementen en Pleinspelen. 

• Wij coördineren de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord waarin o.a. kwaliteit bewegingsonderwijs en ontwikkeling 

samenwerkingsverband/platform zijn opgenomen.  

• Wij hebben een eigen website die wij blijven ontwikkelen. --> www.sportenbeweegteamrenkum.nl. 

• Wij werken mee aan de ontwikkeling van een sportvisie die wordt opgesteld na het Lokaal Sportakkoord.   

• Wij sluiten met onze activiteiten aan bij de kadernota Sociaal Domein en gezondheidsnota.   

• Wij starten een pilot ‘Beweegspreekuur’ in Oosterbeek en/of Doorwerth 

• Wij zetten in op beweegprogramma’s voor blijvende aansluiting op veranderende sport en beweegvraag van doelgroepen.  

• Wij zetten in op samenwerking met het sociaal team en algemene voorzieningen o.a. Renkum voor Elkaar. 

• Wij houden bij alle activiteiten rekening met de geldende covid-maatregelen. Dit betekent dat sommige activiteiten niet doorgaan of in een 

andere vorm worden georganiseerd.  

 

 

Ons budget  
 
Wij maken voor sport gebruik van de Brede Regeling Combinatiefuncties van het rijk voor een bedrag van € 101.200. In totaal is er in de 

begroting een budget beschikbaar van € 262.000 waarvan: 
• Inhuur 2,8 fte buurtsportcoaches Gelderse Sport Federatie € 196.000.  

• Activiteitenbudget SBT: € 40.500 (o.a. huur kantoorruimte Doelum/materialen/activiteiten) 

• Samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten: € 9.500  

• Samenwerkingsovereenkomst Sportcoach VSO: € 10.000  

Voor een aantal activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd en is deelname voor inwoners met een Gelrepas gratis.  
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Onze activiteiten zijn onder te verdelen in 5 categorieën 

 

 

 

 

1. 
 

Wijk en sport 

2. 
 

School en sport 

3. 
 

‘Zorg’ en Sport 

4. 
 

Samenwerking 
sportaanbieders 

 

5. 
 

Algemeen 

 

• Sportinstuiven: binnen & 

buiten 

• Oudejaarszaalvoetbal-

toernooi 

• Onderdeel sport  

Kinderdorp 

• Opstart wandel-

fietsgroepen 

• Activiteiten 

vakantieperiode 

• Ontwikkeling Pumptrack 

 

• SPORTmeNU  

• Voorjaarstoernooi  

• Ondersteunen initiatief 

Koningsspelen 

• Pleinspelen 

• B-Fit 

• Sportief, Actief & 

Creatief 

 

In ontwikkeling 

• Kwaliteit 

Bewegingsonderwijs 

 

 

• Zelfverdediging 

• Ontmoeten & Bewegen 

(Uniek Sporten)  

• Nationale Diabetes 

Challenge 

• X- voetbal (Uniek 

Sporten)  

• Regionale Loketfunctie + 

ondersteuning 

verenigingen ‘aangepast 

sporten’ :Uniek Sporten  

• Sportcoach Speciaal 

Onderwijs 

(Onderwijsspecialisten) 

• Individuele begeleiding 

naar sporten en bewegen   

 

 

 

 

• Nationale Sportweek    

• Verenigingsonder-

steuning 

• Ondersteunen 

evenementen 

• Ondersteunen 

ontwikkeling ‘open club’/ 

verzelfstandigingstraject-

en sportparken 

• 50+sportief  

• Walking Football 

• WK dames volleybal 

2022 

 

 

• Sportcafé 

• Vangnet 

zwemvaardigheid 

• Vervolg & pilot  

‘Beweegspreekuur’ 
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

S
p

o
r
tin

s
tu

iv
e
n

-

B
in

n
e
n

 

Wekelijkse sport- en 

spelactiviteiten in MFC 

Doelum in Renkum en 

gymzaal Mozartlaan in 

Doorwerth voor kinderen van 

4 t/m 12 jaar (januari-juni en 

september-december)  

Jeugd op een laagdrempelige 

manier activeren waardoor 

plezier in bewegen en 

aansluiten bij een 

sportaanbieder. 

Renkum: 

minimaal 15 

kinderen doen mee 

 

Doorwerth: 

minimaal 10 

kinderen doen mee  

 

 

  

S
p

o
r
tin

s
tu

iv
e
n

-B
u

ite
n

 /
 v

a
k
a
n

tie
 

a
c
tiv

ite
ite

n
 

Vraaggerichte ondersteuning 

wijkinitiatieven waar het gaat 

om sport en spel en 

vakantieactiviteiten gericht 

op kinderen die niet op 

vakantie gaan.  

Ook op basis van signalen 

zoals Renkum voor Elkaar, 

Sociaal Team en in 

samenwerking met 

professionals/buurtvereniging 

Verder wijkclinic’s in aanloop 

naar het  Voorjaarstoernooi 

(zie school en sport).  

• Realiseren vraaggericht 

sport- en beweegaanbod 

in de wijk 

• Bijdrage vergroten 

leefbaarheid in de wijk 

• Bijdrage zinvolle 

vrijetijdsbesteding, 

zelfvertrouwen en  

samenwerken 

• Kinderen die niet op 

vakantie gaan een leuke 

en sportieve middag 

bezorgen in eigen wijk en 

daarbij spelvormen aan- 

leren die zij ook zonder 

SBT kunnen doen. 

Minimaal 5 

kinderen per wijk 

nemen deel aan de 

zomervakantie 

activiteit 

 

Minimaal 15 

kinderen nemen 

deel aan ‘Het 

Jachtseizoen’. 

  O.a. in samenwerking met 

jeugdwerk, 

sportaanbieders en 

wijkorganisaties 

S
p

o
r
to

n
d

e
r
d

e
e
l in

 

K
in

d
e
r
d

o
r
p

 

Kinderen van 6 t/m 12 jaar 

doen mee aan 

kinderbouwdorp: creatieve, 

educatieve en sportieve 

activiteiten in zomervakantie 

voor 4 dagen. SBT verzorgt 

het sport- en spelonderdeel. 

Inzet op kinderen die niet op 

vakantie gaan/kunnen. 

Bijdragen aan een zinvolle 

vrijetijdsbesteding in de 

zomervakantie in de vorm van 

creatieve, educatieve en 

sportieve activiteiten waarbij 

samen plezier maken voorop 

staat. 

Minimaal 150 

kinderen doen mee 

aan het kinderdorp.  

 - Organisatie: Jong 

Renkum voor Elkaar 
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

O
u

d
e
ja

a
r
s
z
a
a
l 

v
o
e
tb

a
lto

e
r
n

o
o
i 

Zaalvoetbaltoernooi in  

kerstvakantie jeugd 7 t/m 23 

jaar in MFC Doelum. 

• Bijdrage positieve  

vrijetijdsbesteding in 

teamverband 

• Bijdrage vergroten 

leefbaarheid in de wijk 

Minimaal 25 teams 

doen mee met 

maximaal 7 

deelnemers 

 Organisatie ligt nu voor 

groot deel bij Doelum. SBT 

ondersteunt dit jaar. Vanaf 

2022 organiseert Doelum 

het toernooi zelfstandig. 

W
a
n

d
e
l- e

n
 fie

ts
g

r
o
e
p

e
n

 

“Opstart” wandel- en 

fietsgroepen vanuit 

behoefte/vraag.  Organiseren 

van informatiebijeenkomst 

met inzet van nieuw te 

starten groep die beslist hoe 

vaak, wanneer, welke 

afstand, welke snelheid etc. 

De buurtsportcoach 

verzamelt gegevens en 

loopt/fietst 1ste keer mee. 

Daarna gaat de groep in 

principe zelfstandig verder en 

‘volgt’ de buurtsportcoach 

voor ‘netwerk’ en om te 

horen wat leeft en speelt.  

Regelmatiger/structureler 

bewegen  (een groep laat 

je immers ‘niet zitten’ 

wanneer je geen zin hebt) 

waardoor:  

• opbouwen sociaal 

netwerk  

• voorkomen sociaal 

isolement  

• bijdrage/bevorderen  

gezonde leefstijl 

In de dorpen 

Oosterbeek, 

Doorwerth en 

Renkum/Heelsum is 

minimaal 1 

fietsgroep en 1 

wandelgroep vanuit 

het SBT actief. 

Waarbij nieuwe 

mensen kunnen 

aansluiten. 

 • I.v.m. corona starten 

we een wandel- en 

fietsmaatjes traject. 

Deelnemers kunnen 

zich aanmelden via de 

website van het SBT. 

Daarna gaat het SBT 

samen met RvE 

opzoek naar een 

maatje. Zo kan men 

toch starten met 

wandelen in Corona 

tijd. 

O
n

tw
ik

k
e
lin

g
 

P
u

m
p

tr
a
c
k
 

Ondersteunen 

inwonersinitiatief realisatie 

Pumptrack bij MFC Doelum. 

Meer inwoners laten bewegen 

in de openbare ruimte door 

een nieuwe vorm van 

bewegen.  

Realiseren 

Pumptrack bij 

Doelum en 

ondersteunen in de 

begeleidende 

activiteiten 

 Er is ook gedacht aan 

mensen met een 

beperking. Ook voor 

hen wordt de baan 

toegankelijk. 

Dit alles in het kader 

van het WK BMX op 

Papendal (augustus 

2021) 
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

‘
S

P
O

R
T
m

e
N

U
’

 

Laagdrempelige 

kennismakingsactiviteiten 

groep 1 t/m 8 scholen en 

lokale sportaanbieders. 

Hierdoor meer 

inzicht/ervaring in 

verschillende sporten en  

mogelijke doorstroming naar 

structureel 

bewegen/lidmaatschap. Dit 

gebeurt tijdens gymles in- en 

na schooltijd bij de 

sportaanbieder. 

Verhogen sportparticipatie 

door kinderen op een 

laagdrempelige manier kennis 

te laten maken met diverse 

lokale sporten. 

Minimaal 10 scholen 

en minimaal 6 

sportaanbieders doen 

mee. 

 

 Naast SPORTmeNU komt 

er ook een aanbod na 

schooltijd. Sportief & 

Creatief kids! Zie kopje 

verderop. 

‘
V

o
o
r
ja

a
r
s
to

e
r
n

o
o
i’

 

Scholierentoernooi:  

Dag 1: scholen uit Renkum, 

Heelsum, Wolfheze 

Dag 2: scholen uit 

Oosterbeek, Doorwerth. 

In Renkum voetbaltoernooi 

voor groepen 5 t/m 8 en 

korfbaltoernooi voor groepen 

3 en 4. 

In Oosterbeek 

voetbaltoernooi voor groepen 

7 en 8 en hockey voor groep 

5 en 6. 

Organisatie  i.s.m. lokale 

voetbal-, hockey- en 

korfbalvereniging(en). 

Voorafgaand aan toernooi  

wijk ‘clinics’. 

Kinderen stimuleren te gaan 

bewegen/sporten in  

scholierencompetitie en 

daarna een eventueel 

lidmaatschap bij 

sportaanbieder  

Alle basisscholen  

doen mee en  

minimaal 6 

sportaanbieders  

 Ontwikkeling inzetten naar 

organisatie van  toernooi 

door sportaanbieders.  

 

DKOD wil gemeente breed 

groepen 3 en 4 uitnodigen 

voor korfbaltoernooi. 

 

Vanaf dit jaar eigen 

bijdrage school: € 10  per 

team (voetbal & hockey). 

Korfbal heeft aangegeven 

dit niet te willen. Zij 

zoeken zelf sponsoren 

voor het toernooi. 
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

K
o
n

in
g

s

s
p

e
le

n
 

Vraaggerichte ondersteuning 

Koningsspelen. 

Sportief plezier beleven aan 

(gezamenlijke) Koningsspelen 

  Alleen wanneer de vraag 

voor ondersteuning komt. 

Geen kartrekker / 

organisator. 

B
-F

I
T
 

B-Fit is een effectief 

leefstijlprogramma voor 

kinderen tussen 4 en 12 jaar, 

ontwikkeld door de Gelderse 

Sport Federatie. Het 

programma B-Fit is gericht 

op verkrijgen en behouden 

van actieve en gezonde 

leefstijl bij kinderen. Het 

programma bestaat uit een 

vier thema’s: 

- Leer je Fit 

- Beweeg je Fit 

- Eet je Fit 

- Samen Fit 

Het voorkomen en stabiliseren 

van de groei van overgewicht 

onder kinderen 

De Marlijn, 

Bernulphus en de 

Dorendal doen mee 

aan dit 2 –jarige 

traject. 

 Kostenplaatje per school 

(voor 2 jaar): € 6500 

Inzet BSC (Tim) vanuit 

gemeente:  € 3000 

(binnen formatie)  

Bijdrage school wordt  

€ 500 als van  

subsidiemogelijkheid   

‘gezonde school’ wordt 

gebruik gemaakt (= 

€3000) 

K
w

a
lite

it 

B
e
w

e
g

in
g

s
o

n
d

e
r
w

ijs
 

Onderzoek naar mogelijkheid 

om scholen te ondersteunen 

in aanstelling van 

vakleerkrachten of inzetten 

methodiek in ondersteuning 

groepsleerkrachten. 

 

• Verhogen kwaliteit van 

het bewegingsonderwijs 

verhogen waardoor 

verbetering motorische 

vaardigheid van kinderen  

Alle scholen hebben 

een vakleerkracht of 

minimaal een 

lesmethode die de 

groepsleerkrachten 

kunnen uitvoeren. 

 In 2021 dit thema  

uitwerken. Staat ook 

opgenomen als activiteit in 

Lokaal Sportakkoord. 

Mogelijke koppeling maken 

met de Brede Regeling 

Combinatie functies. 
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

S
p

o
r
tie

f &
 C

r
e
a
tie

f k
id

s
 

Sportief & Creatief is een 

boekje met sport en cultuur 

activiteiten. Aanbieders 

kunnen een naschools 

aanbod plaatsen. De boekjes 

worden op school uitgedeeld 

en doorgenomen met de 

leerlingen. Door het bundelen 

van activiteiten ontstaat er 

een overzichtelijk aanbod  

kinderen/ouders. Via de 

website van het Sport- en 

Beweegteam kan er 

ingeschreven worden voor de 

activiteiten. 

 

• Kinderen stimuleren om 

(meer) te gaan bewegen 

Kinderen stimuleren om 

culturele (creatieve) 

activiteiten te ontdekken. 

• Alle basisscholen 

doen mee.  

• S&C wordt een 

begrip in de 

gemeente 

Minimaal 15 

sportaanbieders doen 

een aanbod in het 

boekje 

 Sportief & Creatief is 

hetzelfde principe als Sjors 

Sportief/Creatief, maar 

veel goedkoper. Sjors 

Sportief is bekend  in de 

regio en heeft bewezen 

effectief te zijn.  Een 

voordeel is ook een 

gezamenlijk  cultuur- en 

sportaanbod.  
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

B
e
w

e
e
g

a
c
tiv

ite
it v

o
o
r
 

m
in

im
a
 

Wekelijks sportuur voor 

inwoners met afstand tot de 

arbeidsmarkt. Op maandag- 

ochtend wordt van 9.30 tot 

10.30 uur samen gesport 

waardoor  frisse start van de 

dag/week. We brengen 

letterlijk en figuurlijk in 

beweging. Betreft een pilot  

‘participatie’ met sociaal 

team.  

Activeren en stimuleren van 

doelgroep waardoor vergroten 

mogelijkheden participatie.   

  

 

 

Minimaal 6 

deelnemers met  

mogelijkheden tot 

een groep van 15 

deelnemers. 

 Wanneer er vraag naar is 

kunnen we hier op 

inspelen 

Z
e
lfv

e
r
d

e
d

ig
in

g
 

3 x per jaar cursus 

zelfverdediging & 

weerbaarheid voor 

jongens/meiden 10 t/m 16 

jaar:.  

• 1x in Renkum  

• ( Sjabbens Sport & 

Health) 

• 1x in Oosterbeek  

(Arends Sportcentrum). 

• 1x in Doorwerth (Arends 

Sportcentrum) 

SBT verzorgt organisatie en 

sportaanbieders inhoudelijke 

lessen. 

• Leren (her)kennen van 

grenzen zowel fysiek als 

verbaal weerstand 

bieden.    

• Vergroten 

zelfvertrouwen& 

weerbaarheid. 

• Inschatten en voorkomen 

van kwetsbare en 

ongewenste situaties. 

Minimaal 16 

jongeren per 

cursus.  

 In Oosterbeek en 

Doorwerth met Arends 

Sportcentrum. Zij bieden 

op dit moment judo in 

Oosterbeek. In Renkum 

met Sjabbens. 

Partners binnen Renkum 

voor Elkaar  betrekken en 

Sociaal Team. 

 

Pilot 2021: cursus speciaal 

voor meiden 13 – 16 jaar 
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

I
n
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u

e
le

 b
e
g

e
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g
 n
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a
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p

o
r
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n
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n
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e
w

e
g

e
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Via netwerk o.a. intern 

begeleiders, poh, 

fysiotherapeut, sociaal team, 

sociaal werkers  van Renkum 

voor Elkaar worden inactieve 

inwoners van jong tot oud 

naar SBT  doorverwezen voor 

wie het goed is om (meer) te 

gaan bewegen.  Via 1 op 1 

(maatwerk) begeleiding naar 

structureel aanbod. Veel 

mensen willen wel,  durven 

niet (schaamte), of kennen 

mogelijkheden niet  of 

financiële drempel  

 

• bijdrage gezonde leefstijl; 

• voorkomen sociaal 

isolement; 

• mogelijkheid om langer 

zelfstandig thuis te 

wonen; 

• bijdrage aan voorkomen 

duurdere zorg; 

• vergroten zelfvertrouwen 

en weerbaarheid. 

Minimaal 30 

personen worden 

begeleid en zijn 

blijvend in 

beweging/sporten.  
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

N
a
tio

n
a
le
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ia

b
e
te

s
 C

h
a
lle

n
g

e
 (

N
D

C
)
 

Landelijk beweegprogramma 

voor mensen met diabetes 

type 2 (NDC) door Bas vd 

Goor Foundation (BvdGF). 

Sinds 2019 op 3 locaties: 

Renkum/Heelsum, Doorwerth 

en Oosterbeek.  POH’s  

leveren deelnemers en SBT  

organisatie/randvoorwaarden

contacten BvdGF. Wekelijks 

trainen deelnemers een uur 

met  POH’s en SBT en 1-2 

keer per week zelf.Landelijke 

finaledag in september voor 

5-10-15km met alle 

deelnemers uit  Nederland.  

Ook inwoners  laten 

aansluiten met chronische 

aandoening, COPD, hartfalen 

of voor wie het goed is om 

meer te gaan bewegen. 

Inwoners in beweging 

brengen en plezier laten 

beleven aan bewegen 

waardoor uiteindelijk minder 

gebruik van medicatie en 

voorkomen duurdere zorg.  

 

 

Minimaal 20 

deelnemers  in  

Renkum/Heelsum 

Minimaal 15 in 

Doorwerth. 

Minimaal 10 in 

Oosterbeek. 

 

Minimaal 20 

deelnemers zijn 

blijvend in 

beweging na de 

Challenge 

 Door meer te gaan 

bewegen is het mogelijk 

een betere controle op de 

bloedsuikerwaarden te 

krijgen. Bewegen heeft 

een positief effect op de 

bloedsuikerspiegel, 

waardoor een grote kans  

op minder gebruik van 

medicatie.  

Door deelname  in een 

groep is er ook een ‘drive ‘ 

om samen door te gaan in 

bewegen.  

 

U
n

ie
k
 S

p
o
r
te

n
 

R
e
g

io
n

a
a
l 

s
e
r
v
ic

e
p

u
n

t 

1. Loketfunctie 

(sportvragen en 

adviezen) aangepast 

sporten 

2. Ondersteuning van 

sport- en 

beweegaanbieders 

aangepast sporten 

Vraag en aanbod van 

gehandicaptensport in kaart 

brengen waardoor mensen 

met een handicap geholpen 

worden om een geschikte 

sport te vinden  

Vragen van 

inwoners en 

sportaanbieders  

worden naar 

tevredenheid 

beantwoord.  

 Door de deelnemende 

partijen/gemeenten is een 

samenwerkingsovereenko

mst ondertekend waar het 

meerjarenplan 2020-2022 

onderdeel van uitmaakt.  
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

S
p

o
r
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o
a
c
h

 S
p

e
c
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a
l O

n
d

e
r
w
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 (

S
S

O
)
 

Gericht op kinderen van 

4-20 jaar met gedrags- 

ontwikkel-, en/of 

psychiatrische 

problematiek op het 

speciaal onderwijs. 

• Informatievoorziening 

‘sportmogelijkheden’ 

leerlingen/ouders/docent

en/sportaanbieders  

• Verenigingen uitnodigen 

voor clinics op school  

• Leerlingen begeleiden bij 

het vinden van de goede 

sport 

• Verenigingen en hun 

kader begeleiden c.q. 

scholen als het gaat om 

verschillende 

doelgroepen 

• Samenwerken binnen 

het netwerk van sporten 

en bewegen 

Stimuleren  sport- en 

beweegdeelname en 

vrijetijdsbesteding waardoor 

verhogen sportparticipatie 

-  Er ligt een overeenkomst 

onder de samenwerking 

met Onderwijsspecialisten 

tot 31 juli 2022. 

Sportcoach  is onderdeel 

van het Sport- en 

Beweegteam   
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

N
a
tio

n
a
le

 S
p

o
r
tw

e
e
k
 (

N
S

W
)
 

NOC*NSF organiseert jaarlijks de 

NSW. Meestal is dat in de laatste 

week van september, maar 

momenteel is de exacte datum 

nog niet bekend.  

Sportaanbieders worden 

uitgenodigd om actief deel te 

nemen aan de sportweek door 

open trainingen/lessen te 

organiseren. Er komt een 

programmaboekje met 

activiteiten van deelnemende 

verenigingen die wordt verspreid 

o.a. via de gebruikelijke (social) 

media.  

Inwoners in beweging 

krijgen en kennis laten 

maken met verschillende 

sport- en 

beweegactiviteiten door 

aansluiting bij de 

landelijke 

bekendheid/promotie van 

de NSW. 

Minimaal 35 

sportaanbieders 

doen mee en 

minimaal 150 

mensen aan de 

activiteiten, 

waarvan 50 

mensen 

lidmaatschap of 

volgen van cursus 

 Aandachtspunt:  

• afstemming 

activiteiten Airborne 

herdenking 

• aanleveren gegevens 

door sportaanbieders 

voor evaluatie punt is 

een ‘zorg’ waar we 

extra aandacht aan 

moeten besteden --> 

met de nieuwe 

website kan dit 

ondervangen worden. 

Deelnemers schrijven 

in via de site, 

waardoor wij meteen 

inzichtelijk hebben 

hoeveel deelnemers er 

zijn geweest. 

V
e
r
e
n

ig
in

g
s
o

n
d

e
r
s
te

u
n

in
g

 

Op aanvraag verenigingen 

ondersteunen bij (hulp)vragen 

zoals bijv. sponsoring, het 

vinden van vrijwilligers en/of 

leden vinden en binden aan de 

club. 

 

Verenigingen vitaal te 

houden of te maken   

-----   
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

E
v
e
n

e
m

e
n

te
n

 

Ondersteunen van en aansluiten 

bij (lokale) evenementen. 

Bijdrage in evenementen 

waardoor: 

• meer gebruik van 

sportieve 

buitenruimte 

• het stimuleren van 

sport-bewegen 

• vergroten bekendheid 

SBT 

----    

O
n

d
e
r
s
te

u
n

in
g

 o
n

tw
ik

k
e
lin

g
 ‘

o
p

e
n

 

c
lu

b
’

 e
n

 v
e
r
z
e
lfs

ta
n

d
ig

in
g

 s
p

o
r
tp

a
r
k
e
n

 

Ondersteunen van trajecten 

‘openclub’, verzelfstandiging 

sportparken  waar het gaat om 

inzet van concrete sport- en 

beweegactiviteiten, advisering, 

kennis, verbinden van partijen 

etc. 

Bijdrage in de 

ontwikkeling om 

sportverenigingen/sport-

parken toekomstbestendig 

te maken en/of de 

leefbaarheid van een  

omringende dorp of wijk 

te versterken 

--------  • Sportpark 

Hartenstein: 

ontwikkelen 

beweegprogramma en 

stimulering gebruik  

park 

• Sportpark 

Wodanseck: 

ontwikkeling 

multifunctioneel 

gebruik accommodatie 

• Sportpark Wilhelmina: 

verzelfstandiging 

sportpark 

• Sportpark Bilderberg: 

verzelfstandiging 

sportpark 

‘
5

0
+

 

S
p

o
r
tie

f’
 

Beweegprogramma voor 50-

plussers die worden uitgenodigd 

om deel te nemen aan 

fitheidstest en vervolgens 

beweegprogramma. 

• Zoveel mogelijk 50 

plussers, die niet of 

nauwelijks bewegen, 

begeleiden naar een 

structureel sport- en 

beweegaanbod. 
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

W
a
lk

in
g

 F
o
o
tb

a
ll 

Met voetbalverenigingen 

‘Walking Football’ opzetten.  

Walking Football is voetballen 

zonder te rennen. Is bedoeld 

voor  mensen die gestopt zijn 

vanwege blessures of een 

verslechterde conditie. Er is geen 

keeper en is er geen buitenspel.   

• Meer 50 plussers in 

beweging houden / 

krijgen 

• Voorkomen sociaal 

isolement 

• Binding en 

lidmaatschap 

voetbalvereniging 

Minimaal 10 

deelnemers 

 Deelnemers worden lid 

van eigen vereniging, 

maar voetballen 

gezamenlijk. De locatie 

van training rouleert.  

Na pilot vorig jaar moet er 

meer draagvlak bij 

verenigingen komen 

waarna overdracht.  

W
K

 V
o
lle

y
b

a
l d

a
m

e
s
 2

0
2

2
 

Wij worden in 2022 host 

gemeente voor een damesteam 

dat deelneemt aan het WK 

Volleybal in Gelderland. Hiervoor 

wordt een lokale werkgroep 

ingericht voor de ontwikkeling 

van side-events in aanloop naar 

het WK.  

• het stimuleren van 
sporten en bewegen 
door volleybal;  

• het stimuleren 
samenwerking op 
verschillende vlakken 
(economisch, 
maatschappelijk, 
sportief)   

• kans om JOGG te 
introduceren en uit 
te rollen door 
koppeling; 

• bevorderen van 
gezonde leefstijl o.a. 
door 
verbinding/koppeling 
met Nationale 
Diabetes Challenge 

 

  We willen een gevarieerde 

projectgroep met de 

volleybalverenigingen, 

sociaalwerkers, 

ondernemers, 

leefstijlcoaches etc. Samen 

willen we een breed 

programma aan 

activiteiten opzetten voor 

jong en oud, waarbij ook 

de economische aspecten 

de aandacht krijgen.  
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Omschrijving project Doel project Beoogd 

resultaat 

Resultaat Toelichting 

S
p

o
r
tc

a
fé

 

2x  per jaar bijeenkomst voor 

sportaanbieders met actuele 

thema’s waarbij ook ‘gemeente-

thema’s’.   

• Ophalen wat bij 

sportaanbieders 

speelt 

• Netwerken 

(sportaanbieders  

leren elkaar en ook 

beter kennen) 

• Kennisdeling 

• Deskundigheidsbevord

ering 

Op de 1ste  

bijeenkomst zijn 10 

sportaanbieders 

vertegenwoordigd. 

 

Op de 2e 

bijeenkomst zijn 20 

sportaanbieders 

vertegenwoordigd. 

 Vorig jaar door weinig 

animo niet doorgegaan. 

Dit jaar in relatie tot het 

lokaal sportakkoord 

opnieuw opzetten. 

 

V
e
r
v
o
lg

 e
n

 p
ilo

t 

B
e
w

e
e
g

s
p

r
e
e
k
u

u
r
 

Wekelijks spreekuur op 2 

verschillende locaties  in Renkum 

& Oosterbeek. Liefst binnen een 

huisartsenpraktijk. 

• Bekendheid bij 

inwoners van het 

sport- en 

beweegaanbod. 

• Verhoging 

sportparticipatie 

• Laagdrempelige 

bereikbaarheid 

2 

beweegspreekuren 

zijn gerealiseerd  

  

In januari herstarten we 

bij de huisarts in Renkum.  

Oosterbeek volgt later.  

V
a
n

g
n

e
t 

z
w

e
m

v
a
a
r
d

ig
h

e
id

 

Er  is geen schoolzwemmen 

meer. Met scholen wordt de 

zwemvaardigheid van kinderen 

alleen nog gemonitord. De wijze 

waarop gaan wij onderzoeken. 

Gebruik Jeugdfonds 

Sport&Cultuur voor het behalen 

van diploma A wordt blijvend 

gestimuleerd (minimaregeling)   

• Vangnet realiseren 

waardoor alle 

kinderen de 

mogelijkheid hebben 

hun zwemdiploma A 

te halen 

Er is een vangnet  Inzet op kwetsbare 

kinderen met inzet van 

Gelrepas en Jeugdfonds 

Sport&Cultuur 

 


