
RESULTATEN
2de & 3de KWARTAAL 2020
SPORTSERVICE WAGENINGEN

LEKKER IN JE VEL

Sportservice Wageningen   Peppelensteeg 17   6715 CV Ede 

DOMEIN SPORT

SJORS SPORTIEF

SOCIAAL DOMEIN

SPORTWERKPLAATS

DOMEIN ONDERWIJS

BEWEGEN TIJDENS DE SCHOOLDAG

Een laagdrempelige interventie waar basisschoolkinderen kennis kunnen maken met sportverenigingen. 
Via de website en het kleurrijke boekje.

De Sportwerkplaats is een initiatief waarin sportverenigingen, zorgpartners, welzijnspartner en de 
gemeente zich gezamenlijk inzetten om mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische 
problematiek meer te laten sporten en bewegen.

sportaanbieders namen 
deel aan Sjors Sportief

activiteiten staan
vermeld op
Sjors Sportief

 infographic: Animotional Studio
www.animotionalstudio.com

LEKKER IN JE VEL
Lekker in je Vel! is een meerjarige campagne waarbij kinderen, jeugd, jongeren en hun 
ouders worden gestimuleerd tot een gezonde leefstijl.

Lekker in je Vel is de doorstart van de JOGG-aanpak onder een nieuwe naam.

unieke aanmeldingen
voor Sjors Sportief

 
kinderen hiervan 
waren al lid van 
een sportaanbieder

kinderen hiervan
waren nog geen lid

SPORTGROEPEN

Zumba dans
in samenwerking met

SAM SPEELCOACH

FITADVIES
Het doorverwijzen van inwoners die op zoek zijn naar sport- en beweegaanbod maar niet weten wat ze 
kunnen doen. 

Walking Football 55+
in samenwerking met 

2x een
abri campagne

op 17 locaties
met “ik drink

elke dag water” 

300
Posters

verspreid
bij 25 locaties
en partners

social media berichten
werden wekelijks geplaatst 
op de social media 
platforms van SSW en 
partners

Plan voor de
groente- en fruitcampagne
gemaakt

Nieuwe flyer
ter promotie van
Fitadvies gemaakt

SAM Speelcoach is een interventie waarbij we groep 7 opleiden tot speelcoach zodat 
zij tijdens de pauze activiteiten kunnen aanbieden. 

Uitgevoerd op: 
Johan Frisoschool

MENUKAART
Er is een menukaart
ontwikkeld voor het onderwijs
met daarin het aanbod van
Sportservice

De menukaart komt
in het vierde kwartaal
beschikbaar

YOUTUBE KANAAL

TWEE EXTRA SPORTGROEPEN
In totaal zijn er nu vijf groepen. In het eerste kwartaal zijn er twee extra sportgroepen opgezet:

Buitenspeelcampagne
werd in verband met het
coronavirus helaas afgelast

inschrijvingen aanbod
voor Sjors Sportief

NIEUWE SCHOOLJAAR 2020-2021: SAM SPORTIEF
Vanaf september 2020 sluit Sportservice Wageningen aan bij SAM, een project/interventie 
dat gericht is op de brede motorische ontwikkeling van kinderen en jeugd. SAM 
gerelateerde activiteiten worden al toegepast bij Sportservice Ede en Sportservice Rhenen.

EINDSTAND SJORS SPORTIEF SCHOOLJAAR 2019-2020

Videoteaser gemaakt
In de week van 28 september t/m 2 oktober
werden op alle  basisscholen boekjes
uitgedeeld en de video weergeven

WAGENINGEN-ACTIEF.NL
Op Wageningen Actief kun je terecht voor al het sportieve aanbod in de gemeente Wageningen. Er is 
informatie en aanbod te vinden voor iedereen tussen de 0 en 100 jaar. Vind informatie over sporten, 
bewegen en gezondheid. Ben je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou past? Dan ben je hier aan het 
juiste adres. Het platform Wageningen Actief is een initiatief van Sportservice Wageningen.

UITROL NIEUW PLATFORM

Sport- en beweegaanbod 
voor jong en oud 

SAM Sportief
is hierop zichtbaar

Lekker in je Vel!
heeft hierop een eigen pagina
met leefstijladvies en de 
“Lekker in je Vel!” campagnes 

Bekijk hier de website 

WAGENINGEN VITAAL
Onze inzet op de 55+ doelgroep. Om de kwaliteit van leven en vitaliteit te verbeteren. Met sport en bewegen 
als middel en ter preventie. 

Wegens corona opgeschoven: 
Montessorischool

Interesse deelname: 
OBS de Tarthorst

Voorgaande jaren
gaven scholen aan
hier behoefte aan te
hebben

In gesprek kan met de
school worden gekeken
welke interventies zij graag
op hun school uitgevoerd zien

Er is een YouTube kanaal
gevuld met filmpjes over 
bewegend leren 

In de filmpjes zijn allerlei
beweegopdrachten te vinden
gekoppeld aan een schoolvak 

VAKLEERKRACHTEN

van de 13 basisscholen geven
gymles met vakdocenten
van Sportservice

Tijdens de lockdown 
hebben vakdocenten en 
buurtsportcoaches
filmpjes gemaakt om de 
kinderen toch in beweging 
te houden/brengen

7
weken

Elke werkdag kwam er een 
video online

Dit is gedurende 7 weken 
doorgezet

online sportdag
(Oranje Thuisspelen) 
tijdens de Koningsspelen
in regio de Vallei

DOMEIN BUURT

SAM SPORTWEEK ZOMER

inschrijvingen bakjes fruit

vrijwilligersunieke kinderen

CLINICS SPORTAANBIEDERS

SAMENWERKINGSPARTNER

rugby
RC Wageningen

tennis
NVLTB

atletiek
Pallas ‘67

lasergame
Lasergame to Go

schermen
La Prime

hockey
WMHC

GEZONDE VOEDING

water drinken salade als lunch

Iedere maandag
van 15.15 - 16.15
Speelveld Nobelweg

Iedere donderdag
van 15.15 - 16.15
Speelveld de Tarthorst

110
kinderen bereikt

40
unieke kinderen
bereikt

2
clinics van 
schermvereniging
met La Prime

Planvorming
aanpassing openbare
buitenruimte

Jaarlijks budget
beschikbaar voor 
aanpassingen
openbare buitenruimte

HET IDEE

Speelveld de Tarthorst voorzien van
(gymzaal)belijning en extra speelmogelijkheden

Het idee is tot stand gekomen met: 

• Sporthal de Tarthorst

• De buurt

• Team Sportservice
  Wageningen (vakdocenten)

• Gemeente Wageningen

In het najaar wordt het 
speelveld gerealiseerd

Hiermee kunnen vakdocenten 
gymles en sportclubs 
trainingen buiten geven

LOKAAL SPORT- EN BEWEEGAKKOORD

RESULTATEN

Op donderdag 2 juli is het
lokale Sport- en beweegakkoord
ondertekend

45 partners 
ondertekenden het 
akkoord

31
concrete ideeën staan
in het akkoord beschreven
die de aankomende jaren
worden uitgevoerd

€ 20.000 
is het budget dat jaarlijks vrijkomt 
in de periode 2020 - 2022

Men kan een aanvraag doen door
te mailen naar:
sportakkoord@sportraadwageningen.nl

Aanvragen worden getoetst door een 
regiogroep bestaande uit:

• een onafhankelijke voorzitter
• vertegenwoordiging sportraad
• Sportservice Wageningen
• drie ambassadeurs

18bij      ideeën staat 
Sportservice Wageningen 
benoemd in de rol van 
kartrekker of ondersteuner 

START NIEUWE JOGG REGISSEUR

20
partners, kinderopvang en 
scholen hebben content 
gekregen om te gebruiken voor 
communicatie uitingen richting 
ouders

4 persberichten
zijn uitgebracht

kinderen kregen tijdens de SAM 
Sportweek Zomer water met 
citroen/basilicum

99

WATERDRINKCAMPAGNE
De waterdrinkcampagne is aangepast uitgevoerd
tijdens corona:

Plan van aanpak jaar 2020-2021 
opgesteld en afgestemd met 
beleidsmedewerker gemeente 
Wageningen

kinderen zijn lid geworden op 
basis van terugkoppeling van 
5 aanbieders

Bekijk hier de video

sportaanbieders 

activiteiten 

Dit jaar met:

Vanaf 16 maart lagen alle 
activiteiten in verband met 
het coronavirus stil

juni
vanaf juni zijn de Zumba Groep,
walking voetbal en wandelen bij
Odensehuis weer van start gegaan

september
vanaf september is sport en spel voor 
volwassenen weer opgepakt nog niet hervat

sport en spel voor mensen met een 
beperking ligt i.v.m. corona nog stil

AANTAL DEELNEMERS

   deelnemers 
bij Sport en Spel avondgroep

Wekelijks    deelnemers 
bij Walking Football

    deelnemers 
bij Zumba dans

• van juni t/m 
  september buiten

• uiteindelijk een 
  danszaal kunnen
  regelen

het Leger des Heils
blijft dit in 2021

voortzetten

Bekijk hier de flyer
   fitadviezen
werden gegeven

...

   contact via
zorgorganisatie
die informeert 
voor client

   rechtstreeks
contact met de
inwoner

Door Corona hebben we geen 
vitaliteitsdag voor senioren 
kunnen organiseren. Ook hebben 
we geen fittest en 
beweegprogramma kunnen doen

ALTERNATIEF
Als alternatief hebben we op 7 locaties 
Balkon Fit verzorgd: 

Bloemhof

Brakelseweg (2 flats)

Nudehof

Olympiahof

Florahof

Delpad

dit alternatief werd gehouden in samenwerking met:

Een workout op muziek duurde 

      minuten 

dit is            weken uitgevoerd

        unieke mensen
werden in beweging gebracht

Een mevrouw gaf aan dat haar 
diabetes was verbeterd en dat ze 
zich fitter voelde, ze wilde het ook 
gaan doorzetten bij de Plataan 

Met Balkon Fit hebben we ook een 
nieuwe doelgroep aangeboord: 
Ouderen die normaal gesproken 
niet op activiteiten en projecten 
afkomen 

Plannen gemaakt voor een 
nieuwe Vitaliteitsdag in  2021 

i.s.m. Hogeschool Arnhem en Nijmegen 

In navolging van SAM Sportief komt 
er ook een nieuw boekje voor 55+ 

Dit wordt eind december 2020 
uitgebracht
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126SAM neemt je mee!

1.
2.

5 8

15

6

3 3

BALKON FIT

Bekijk hier de video

Zien hoe balkon Fit verliep? 

Heel positief ontvangen 

20
12

90

Bekijk hier de playlist

Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar hadden de mogelijkheid om 1, 2 of 3 dagen deel te nemen aan de 
sportweek. Sportstimulering, bewegen en gezonde voeding staat centraal. 

SPORTINSTUIVEN
Vanaf juni t/m de zomervakantie is er wekelijks een sportinstuif georganiseerd. In deze periode mochten 
kinderen weer buiten sporten. 

163 190

99 14

bakjes fruit
190

GEZONDE VOEDING TIJDENS SAM SPORTZOMERWEEK

water drinken salade als lunch

SPEELVELD TARTHORST

Bekijk hier
het digitale sport- en
beweegakkoord

https://youtu.be/_qlzDKr5ptQ
http://www.wageningen-actief.nl
http://www.sportservice-wageningen.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/fitadvies_wageningen_digitaal.pdf
https://youtu.be/x_qdu1t1neM
https://www.youtube.com/user/SportserviceEde/playlists
http://www.sportservice-wageningen.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/200702sportenbeweegakkoord_wageningen.pdf

