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DOMEIN SPORT

SAM SPORTIEF

SOCIAAL DOMEIN

DOMEIN ONDERWIJS

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

 infographic: Animotional Studio
www.animotionalstudio.com

IK BEWEEG ELKE DAG CAMPAGNE

247

WEEK VAN DE GEZONDE JEUGD

FITADVIES

DOMEIN BUURT

SAM SPORTWEEK WINTER

2 EDITITES 7 t/m 12 JAAR

Vanaf januari tot de voorjaarsvakantie kregen 144 professionals, die met kinderen werken in de 
regio de Vallei, elke dag een nieuwsbrief in hun mailbox met daarin: een korte beweegvideo en 
gezonde tips. 

Aantal weken
gedraaid

7
Klik op het icoontje hiernaast
om de video’s van de
Daily Beweegchallenge
te bekijken!

DAILY BEWEEGCHALLENGES

Alle partners van Lekker in je Vel! kregen verschillende tools toegestuurd die ze konden 
gebruiken om elke dag bewegen te stimuleren. 

TOOLS

Elke kinderopvanglocatie in Wageningen ontving een Nijntje beweeg- en scheurkalender. Op 
de kalender staat elke dag een beweegopdracht of een leuke tip over voeding. Zo kan elke 
pedagogisch medewerker elke dag actief met de kinderen aan de slag. 

NIJNTJE BEWEEG- EN SCHEURKALENDER

Poster
“Ik speel elke dag buiten”

13
Inspiratiegids
Beweegtussendoortjes

13

Aantal clicks per tool

Dansvideo
Yuvat

16
Infoboek
‘Ren elke dag een Daily Mile’

13
Wandelbingo

16

Bezochte locaties

14
Uitgedeelde kalenders

55

Kick-off 
bij Kinderopvang Wageningen
locatie ‘Het Klokhuis’
met wethouder Leo Bosland

Week waarin we voor kinderen en professionals allerlei activiteiten organiseerden omtrent 
gezondheid. Met een 4-tal activiteiten. 1 voor professionals en 3 voor kinderen.

“Doe nieuwe dingen,
zorg dat ze uitdagend zijn
en moeite kosten!”

Symposium Erik Scherder
Professor Erik Scherder heeft een
online presentatie gegeven over
gezonde leefstijl bij kinderen.
 

Aanwezige professionals
uit het onderwijs, kinderopvang,
gemeente en zorg

50

Klik op het icoontje hiernaast
om naar de resultaten van
SAM Sportweek Winter
te gaan!

Klik op het icoontje hiernaast
om naar de resultaten van
SAM Kids Sportochtend
te gaan!

inschrijvingen aanbod
voor SAM Sportief

149
unieke aanmeldingen
voor SAM Sportief

28
sportaanbieders
nemen deel aan
SAM Sportief

81
activiteiten
staan vermeld op
SAM Sportief

15

11

HULPVRAGEN VERENIGINGSADVIES

Hulpvragen

10

over ledenwerving
2

over jeugd
1

over 55+
1

over vrijwilligers(beleid)
2

over beleid & kader
2

over sportaanbod
3

over uniek sporten
1

ONDERSTEUNING GEBODEN DOOR HET ORGANISEREN VAN

webinars
• 50+ Sport
• Terugkomend VCP
• Jouw Club Klaar voor de Toekomst

cursussen
Meer vrijwilligers in kortere tijd

individuele ondersteuning op maat
door online afstemming
of een brainstorm (5x)

balkonfit voor 55+
start vanaf april, 
georganiseerd door MyLife

AANTAL BEREIKTE VERENIGINGEN

16 3 hiervan waren
studenten sportverenigingen

2
fitadviezen

1
jongetje met Downsyndroom
op zoek naar sportaanbod

1
jongetje met ASS en ADHD
op zoek naar sportaanbod

contact met moeders
en passend aanbod
doorgegeven

DOORVERWIJZING VIA WELKE KANALEN?

Inwoner zelf
via een
jeugdconsulent

Inwoner zelf

MQ-SCAN

scholen hebben een
MQ-Scan afgelegd:

• Zwanenridder
• Johan-Frisoschool
• OBS de Tarthorst
• OBS de Wereld

4 school heeft de
MQ-Scan voor de
tweede keer afgelegd:

• Brinkschool

1

SAM SPEELCOACH

BEWEGEN TIJDENS DE SCHOOLDAG

school heeft het 
SAM Speelcoach 
traject afgerond:
Johan-Frisoschool

1
school is bezig met 
SAM Speelcoach traject:
OBS De Tarthorst

1

SPEELVELD ROGHORST

De Piekschool, buurt, gemeente en Sportservice Wageningen
slaan handen ineen om speelveld te vernieuwen

GYMONDERWIJS ADVIES

school heeft advies
aangevraagd omtrent
bewegingsonderwijs:
OBS De Nijenoord

1

109
deelnemende kinderen

109
uitgedeelde mandarijntjes

86
unieke kinderen

4
deelnemende sportaanbieders

14.715
minuten bewogen
op basis van alle kinderen

1e EDITIE SAM KIDS 4 t/m 6 JAAR

49
unieke kinderen

2
deelnemende sportaanbieders

14
kinderen wel lid van
een sportvereniging

35
kinderen geen lid van
een sportvereniging

17
kinderen zijn
lid geworden

13
kinderen zijn
lid geworden26

meisjes
23
jongens

JONGEREN ACTIVITEITEN
Sportservice Wageningen brengt de jongeren in tijden van corona in beweging! Socializen en 
bewegen staan centraal.

VOETBAL VOOR JONGEREN
I.S.M. VOETBALVERENIGING WAVV

10
voetbalavonden

82
deelnemers

19
unieke deelnemers

SAM SPORTBIEB DE POMHORST

Op 24 maart geopend
bij wijkcentrum de Pomhorst

50+
deelnemende kinderen

In samenwerking met
Solidez en de buurt

72
kinderen zijn lid

6
vrijwilligers

Mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage vanuit het
Sport- en beweegakkoord

Geopend op:
woensdag van 14:30-16:30
donderdag van 15:00-17:00 

Vrijwilligers van Solidez
beheren de bieb

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeC-xfe0ZspWMkCBR9gZelCjil1Ax4io3
animotionalstudio.com
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