mei 2020

Lokaal Sportakkoord Zundert

VOORWOORD
In 2019 hebben we als gemeente besloten graag aan de slag te gaan met
het lokale sportakkoord. Met het nationale sportakkoord als inspiratiebron
waren we heel erg nieuwsgierig naar de lokale doorvertaling; waar ligt in
de gemeente Zundert de energie?
Veel partijen hebben zich aangemeld om hierover mee te denken. Ik
ben trots op de brede vertegenwoordiging: sport- en beweegaanbieders,
onderwijs, kinderopvang en zorg- en welzijnsorganisaties. Het samenspel
tussen deze organisaties heeft mooie concrete initiatieven voortgebracht.
Initiatieven waar je blij van wordt en direct mee aan de slag wil. Mijn
complimenten voor alle betrokken partijen!
Ik wens iedereen veel succes en vooral plezier met de uitvoering van het
Lokaal Sportakkoord gemeente Zundert.

Sportieve groet,

Lokaal Sportakkoord Zundert

Samen bewegen als vorm van gedreven gemeenschapszin
Tal van sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang en
zorg- en welzijnsorganisaties hebben input geleverd voor concrete
acties voor het Lokaal Sportakkoord gemeente Zundert. De diverse
suggesties, ervaringen en ambities zijn gedeeld. Dit heeft geleid tot
concrete beweeginitiatieven die samen het lokaal Sportakkoord gemeente Zundert vormen. Gemene deler van alle initiatieven is de wens
om te komen tot versterking van organisaties en activiteiten door samenwerking. We zien gedrevenheid en gemeenschapszin. De concrete
initiatieven zijn geclusterd in 2 thema’s: 1. Samen met plezier bewegen en 2. Samen sterker in bewegen.
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6.

1 | AANLEIDING

2 | PROCESSTAPPEN

SPORTAKKOORD ZUNDERT
Medio 2018 ondertekenden

In de afgelopen periode zijn er een

minister Bruins (Medische Zorg

aantal sessies rondom het Lokaal

en Sport), NOC*NSF en vele

Sportakkoord georganiseerd. Tal van

betrokken organisaties het nationaal

sport- en beweegaanbieders, onderwijs,
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hebben geleid tot concrete initiatieven
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vormen. Het proces heeft er als volgt

februari 2020

en NOC*NSF de totstandkoming van

uit gezien:

lokale (en regionale) sportakkoorden.
Het doel van het nationale sportakkoord
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Verdiepingssessie

Verdiepingssessie Vitale sport-

Verdiepingssessie 3 Van jongs

•

Werksessie op 3 maart 2020
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Feedbackronde partners medio
maart / april 2020

is dat iedereen nu en in de toekomst
zonder belemmeringen in een veilige
en gezonde omgeving plezier in
sport heeft. In onderhavig stuk is
de doorvertaling naar een lokaal
sportakkoord voor de gemeente
Zundert te lezen. Het laat zien
hoe binnen deze gemeente lokale
netwerken worden gebouwd en waar de
lokale ambities en energie liggen.

7.

3 | LOKAAL SPORTAKKOORD

verbondenheid; samen kom je verder.

Samen met plezier bewegen

ZUNDERT

Dit betekent echter niet dat de partijen

1

| Samen bewegen door jong en oud

de eigen identiteit uit het oog te

2

| Onderzoek haalbaarheid Nijntje

Uit het DNA-onderzoek van de

verliezen. Initiatieven die hier verband

gemeente Zundert komt naar voren

mee houden zijn geclusterd onder het

dat:

thema samen sterker in beweging.

•

Zundert een hecht en

krachtig verenigingsleven heeft;

diploma 2-4 jaar
3

sporten en bewegen voor kinderen
4

| Introductie mini-buurtsportcoaches

Hiernaast treft u alle initiatieven aan:

gevoed door gemeenschapszin en

onderwijs

gedrevenheid is niets onmogelijk.
•

| Uitbreiden kennismakingsaanbod

6

De gemeente Zundert constant

| Voetbalvormen voor oudere
deelnemers

in ontwikkeling is, open staat voor

7

verbindingen, maar beschermend is

| Zwemmen voor mensen met
zorgindicatie

naar haar eigen kern.

8

| Sporten en bewegen met
statushouders

Het is dit DNA dat ook nadrukkelijk

Samen sterker in beweging

in het Lokaal Sportakkoord gemeente

9

Zundert naar voren komt; we willen

10 | Hardlopen in de spotlights

samen de schouders eronder zetten om

11 | Gezonde(re) sportkantine

| Sportcafé

tot een enthousiasmerend aanbod te
komen voor onze jeugd en de oudere

Deze initiatieven zijn verder uitgewerkt

generatie. Initiatieven die hiertoe

in een globaal projectplan. Deze

verband houden zijn geclusterd onder

plannen zijn als bijlage toegevoegd aan

het thema samen met plezier bewegen.

deze rapportage.

Tevens zijn we op zoek naar

8.

4 | UITVOERING & TIJDPAD

5 | BESTEDING BUDGET

De uitvoering is in handen van de

Het totale budget – onder voorbehoud

betrokken partijen. In de uitwerksessie

van toekenning door het rijk – is voor

van 3 maart 2020 is een werkwijze

2020 en 2021 jaarlijks € 20.000,-.

vastgesteld. Ieder initiatief kent een

De besteding voor 2020 is als volgt:

uitvoerend team dat bestaat uit een
aanvoerder

en

spelers.

Sommige

Initiatief

initiatieven vragen weinig voorbereiding

Budget

– sterker nog, een van de initiatieven
is al opgestart – anderen initiatieven
vergen meer voorbereiding.
Voor

de

initiatieven

planning
zie

de

van

2

Sportcafés en
opvolging acties daaruit

de

diverse

bijlagen.

Naar

3

Sportmarkt & Sjors

3.000,-

€

2.000,-

Sportief uitbreiding

verwachting zullen de meeste initiatieven
in het najaar van 2020 aanvangen.

€

4

Beweegevents

6

Promotie, communicatie
voor alle initiatieven
Totaal

9.

€ 20.000,-

6 | MONITORING &

7 | TOT SLOT

8 | BIJLAGE A: TOTAALLIJST

COMMUNICATIE

INITIATIEVEN SPORTAKKOORD
ZUNDERT

De uitvoering van de diverse

Veel dank gaat naar alle betrokken

initiatieven gaat gevolgd worden door

partijen voor hun bijdragen aan dit

de gemeente. De communicatie over

akkoord. Alle partners wordt veel

het verloop van de uitvoering wordt

succes en resultaat gewenst bij het

in eerste instantie gedaan door de

realiseren van de diverse initiatieven.

deelnemende partners via hun eigen

Met vriendelijke en bewegende groet,

3

nieuwsbrieven. Vanzelfsprekend zal ook

Jan Posthumus

4

de gemeente hiervoor verschillende

Sportformateur Zundert

Samen met plezier bewegen
1

| Samen bewegen voor jong en oud

2

| Onderzoek haalbaarheid Nijntje
diploma 2-4 jaar
beweegaanbod

communicatiekanalen zoals website en

| Introductie mini-buurtsportcoaches
onderwijs

media gebruiken.
6

April 2020

| Kinderen laten kennismaken met

| Voetbalvormen voor oudere
deelnemers

7

| Zwemmen voor mensen met
zorgindicatie

8

| Sporten en bewegen met
statushouders

Samen sterker in beweging
9

| Sportcafé

10 | Hardlopen in de spotlights
11 | Pilot Gezonde(re) sportkantine

10.

9 | DE BETROKKEN PARTIJEN

11.

1

| SAMEN BEWEGEN DOOR JONG EN OUD
1

Naam van het initiatief

1.

Samen bewegen door Jong en Oud

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

1.

Bewegen in de openbare ruimte voor jong en oud stimuleren door middel

2.

Beweegmomenten organiseren voor peuters en bewoners van
zorginstellingen.

3

Betrokken partijen
Naam organisatie
1. Avoord
2. Toverbloempje
3. Kober Kinderopvang
4. SPOZ
6. Buurtsportcoach Zundert
7. Stichting Welzijn Zundert
8. Nonnekeshof Surplus

12.

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

1.

2.

Er wordt een werkgroep opgericht om dit idee vorm te geven Werkgroep bestaat uit
bovenstaande betrokken partijen. De gemeente Zundert en Avoord nemen hiertoe
het initiatief.
Kinderopvangorganisaties Het Toverbloempje , Kober kinderopvang en Avoord maken
afspraken over beweegmomenten tussen peuters en bewoners van de
deze momenten.

Benodigde middelen
6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

7

Overige opmerkingen

benodigd.
2.

Afspraken over gezamenlijke beweegmomenten tussen peuter en bewoners zijn
reeds gemaakt. Dit initiatief is reeds gestart.

voorbeelden; wellicht interessant.

13.

2

| ONDERZOEK HAALBAARHEID NIJNTJE DIPLOMA 2-4 JAAR
1

Naam van het initiatief

1.

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

Het Nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin kinderen wekelijks
speelplezier beleven en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen

Onderzoek naar haalbaarheid Nijntje diploma 2-4 jaar

ontwikkeling. Kinderopvang, turnvereniging en buurtsportcoach onderzoeken
of de introductie van het Nijntje Beweegdiploma in Zundert haalbaar is. Indien
haalbaar zal het Nijntje Beweegdiploma worden geïntroduceerd.
3

Betrokken partijen

Naam organisatie
1 Toverbloempje
2 Olympia
3 Buurtsportcoach Zundert
4 Kober

14.

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

Er wordt een werkgroep opgericht waarin bovenstaande personen deelnemen. De
buurtsportcoach Jeugd neemt hiervoor het initiatief. Deze werkgroep buigt zich over
de volgende vragen:
Hoe kunnen we Nijntje bewegen uitrollen binnen de
kinderopvangorganisties (Kober en het Toverbloempje)in Zundert?
Uitgangspunt is het lespakket en bijbehorende voorwaarden vanuit de
turnbond.
In de services die worden aangeboden door de sportbonden (de KNGU in
dit geval) en NOC*NSF zit ook het aanbod van de Nijntje-beweegdiploma
opleidingen. De opleidingskosten kunnen indien nodig dus via dit aanbod lopen.

Benodigde middelen

Voor de haalbaarheidsvraag zijn (vrijwel) geen middelen nodig. Voor het mogelijk
maken van de uitvoering wel.
Het benodigde budget wordt later bepaald op basis van de uitkomsten van de onderzoeksvraag. Voor opleidingskosten zie item 4 hierboven.
Van belang is te melden dat de gelden voor de services (ook wel sportlijn genoemd)
eerst moeten worden toegekend, voordat de opleidingen daadwerkelijk kunnen
starten.
Onderzoek loopt tot de herfstvakantie 2020. Indien mogelijk starten Nijntje bewegen
starten in januari.

6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

7

Overige opmerkingen

geen

15.

3

| KINDEREN LATEN KENNISMAKEN MET BEWEEGAANBOD
1

Naam van het initiatief

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

3

Betrokken partijen

1.

Kinderen kennis laten maken met het beweegaanbod in de gemeente
Zundert
- Sjors Sportief inzetten voor kinderen tussen de 2-4 jaar
- Sjors Sportief uitbreiden met een sportmarkt
- Samenwerking sportverenigingen en kinderopvang uitdiepen

Naam organisatie
1 Toverbloempje
2 Gemeente Zundert
3 Kober Kinderopvang
4 Olympia Werhout
6 Jongerenwerk Surplus
7 SPOZ
8 Moerse Boys
9 Buurtsportcoach Zundert
10 Kober
11 VV Zundert
12 DJA

16.

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

1.

De gemeente coördineert Sjors Sportief en zal de uitbreiding richting kinderen tussen
de 2-4 jaar faciliteren. De kinderopvanglocaties (Kober kinderopvang, Toverbloempje,
Donkies, Kids Oké en Anita’s kinderopvang) en het consultatiebureau fungeren als
verspreidingskanaal. Olympia heeft reeds aangegeven graag hun aanbod voor 2 – 4
jarigen in Sjors Sportief op te willen laten nemen.
De uitvraag voor Sjors Sportief wordt ook uitgebreid richting sportvereniging

2.

De buurtsportcoaches Zundert kunnen de sportmarkt organiseren. Dit doen zij in
kinderopvang en het consultatiebureau.

3.

Kober kinderopvang en het Toverbloempje geeft vorm aan een sportieve jaarkalender
in samenwerking met Zundertse sportverenigingen. De buurtsportcoach ondersteunt
hierbij.

Benodigde middelen

Voor de uitbreiding van Sjors sportief zijn geen middelen vanuit het Sportakkoord nodig.
Voor de sportmarkt is € 3.000,- gereserveerd.

6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

Okt - Nov 2020: uitvraag Sjors Sportief
Dec 2020: bijeenkomst sportaanbieders + kinderopvang en consultatiebureau
Jan 2021: uitgave Sjors Sportief

7

Overige opmerkingen

In Uden bestaat een Sjors Sportief boekje voor kinderen en ouders samen; wellicht interessant.

17.

4

| INTRODUCTIE MINI-BUURTSPORTCOACHES
1

Naam van het initiatief

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

3

Betrokken partijen

1.

Introductie van mini-buurtsportcoaches

pauze. Hiermee wordt de creativiteit en zelfstandigheid van de leerling
gestimuleerd en wordt een hele groep kinderen gemotiveerd om in de
pauze leuke sport- en beweegactiviteiten te ondernemen.

Naam organisatie
1 SPOZ
2 Kober
3 Buurtsportcoach Zundert

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

Ja, door de inzet van de buurtsportcoach Jeugd

Benodigde middelen

Er zijn geen middelen vanuit het Sportakkoord nodig

6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

Start vanaf september 2020

7

Overige opmerkingen

Geen

18.

5

| BEWEEGEVENT VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
1

Naam van het initiatief

1.

Beweegevent voor Voortgezet Onderwijs

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

Door middel van een (beweeg)event dat aansluit bij de wensen en behoeften van
middelbare scholieren wordt bewegen onder deze doelgroep gestimuleerd.

3

Betrokken partijen
Naam organisatie
1 Jongerenwerk Surplus
2 Buurtsportcoach Zundert
3 ZUVO
4 Mencia Sandrode
6 Powerwalkingclub Zundert

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

Samen met jongeren op het Mencia College wordt er een plan gemaakt
voor een beweegevent. De buurtsportcoach Jeugd en het Jongerenwerk
nemen hiertoe samen het initiatief. Vragen die samen met de jongeren
Wat willen ze?
Wat kunnen ze?
Hoe gaan we het samen doen?
De sportverenigingen die zich hebben aangemeld als deelnemer willen
graag meedenken in de mogelijkheden.

Benodigde middelen
6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

7

Overige opmerkingen

Jaarlijks terugkerend en aan het begin van het nieuwe schooljaar uit te voeren.

Geen

19.

6

| VOETBALVORMEN VOOR OUDERE DEELNEMERS
1

Naam van het initiatief

1.

Voetbalvormen voor oudere deelnemers

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

De doelstelling van dit initiatief is tweeledig: 1. Actieve leden van voetbalverenigingen langer laten voetballen en 2. ex-voetballers met het juiste aanbod weer opnieuw
aan het voetballen krijgen. Om dit te bewerkstelligen kan het huidige aanbod
worden uitgebreid met:
1. Walking Football

3

Betrokken partijen

Naam organisatie
1 KNVB
2 Buurtsportcoach Zundert
3 Moerse Boys
4 VV Achtmaal

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

VV Zundert biedt reeds Walking Football aan. Moerse Boys en VV Achtmaal hebben
aangegeven graag te willen starten met een aanbod voor sporters op leeftijd. De
buurtsportcoach zal met deze verengingen contact opnemen om de mogelijkheden
te verkennen om ook hier aanbod voor de oudere doelgroep te realiseren.

Benodigde middelen

Er zijn geen middelen vanuit het Sportakkoord nodig

6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

7

Overige opmerkingen

Voor inspiratie kan buurtsportcoach terecht bij de KNVB voor “Best Practices”.

20.

7

| ZWEMMEN VOOR MENSEN MET ZORGINDICATIE
1

Naam van het initiatief

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

3

Betrokken partijen

1.

Zwemmen voor mensen met zorgindicatie

Voor inwoners met dementie en /of zorgbehoefte worden passende
zwemmomenten aangeboden. Doel is deze mensen een sociaal contactmoment aan
te bieden en te laten bewegen zonder of met minder pijn. Het streven is te komen
tot meerdere structurele zwemmomenten in de week.

Naam organisatie
1 Zwembad De Wildert
2 Stichting Welzijn Zundert
3 Avoord

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

Zwembad De Wildert neemt het voortouw en gaat dit samen met zorginstellingen
van de gemeente Zundert vormgeven.

Benodigde middelen

Geen, zwembad de Wildert heeft zelf de voorzieningen.

6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

Een half jaar

7

Overige opmerkingen

Er is inmiddels in Oosterhout ervaring opgedaan. Etten-Leur wil hiermee ook aan de

4

21.

8

| SPORTEN EN HET VERENIGINGSLEVEN VERBINDEN MET STATUSHOUDERS
1

Naam van het initiatief

1.

Sporten en het verenigingsleven verbinden met statushouders

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

1.
2.

Statushouders toeleiden naar sportverenigingen in Zundert
Statushouders in een netwerk brengen voor verbeteren van
taalvaardigheden
Statushouders voor sportclub beschikbaar als vrijwilliger

3.
3

Betrokken partijen
Naam organisatie
1 Moerse Boys
2 Stichting Welzijn Zundert

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

Verkennend gesprek met de sportverenigingen binnen de gemeente Zundert.
Startend in samenwerking met de Moerse Boys.

Benodigde middelen

Er zijn geen middelen vanuit het sportakkoord nodig.

6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

1 september 2020 – 1 juli 2021

7

Overige opmerkingen

Aanvang in 2020 te starten, uitvoering in 2021.

22.

9

| SPORTCAFÉ
1

Naam van het initiatief

1.

Sportcafé

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

Netwerkavonden voor sportverenigingen met als doel:
Kennis uit te wisselen over thema’s die leven;
Samenwerking tussen sportverenigingen waar gewenst te
stimuleren;
Inspireren door middel van succesverhalen en/of korte workshops;
(Inventariseren en) invulling geven aan opleidingsbehoefte sport
verenigingen.
Indien de onderhavige thema’s kansen bieden voor samenwerking tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke partijen worden ook deze laatste
uitgenodigd voor het sportcafé.

3

Betrokken partijen
Naam organisatie
1 ZUVO
2 Jongerenwerk Surplus
3 Buurtsportcoach Zundert
4 Lokaal sportadviseur
6 Olympia Wernhout
7 Kober
8 Avoord
9
10 VV Zundert
11 Moerse Boys

23.

(1 x per jaar)

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

De gemeente pakt dit binnen haar reguliere werkzaamheden op. De invulling van het
sportcafé zal zij als volgt bepalen:
Input jaarlijkse accounthouders gesprekken (denk hierbij ook de scholings
behoefte die wordt opgehaald bij verenigingen rondom bestuur, kader, trainers

-

technische scholing – aangeboden.
Gemeentelijke doelstellingen
Koppelkansen met maatschappelijke partijen

Benodigde middelen
genoemd) bieden veel mogelijkheden voor workshops en opleidingen. Een van de
interventies is het komen tot een lokale sportwerkgroep of sportraad. Indien een
dergelijke behoefte er is, wordt dit opgepakt. Voor de volledigheid: de services
worden pas benut als deze gelden ook daadwerkelijk worden toegekend.
6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

Eerste bijeenkomst ± febr. 2021

7

Overige opmerkingen

Voor de invulling van het sportcafé kunnen er vanuit het traject dat in het kader van
het lokale sportakkoord is doorlopen de volgende zaken worden meegegeven:
Uit de sessies van het lokale sportakkoord is gebleken dat het
thema “vrijwilligers werven en behouden” aandacht geniet van
sportverenigingen en zorgorganisaties. De sportlijn kan worden ingezet om een
inleidende workshop te verzorgen over dit thema tijdens het sportcafé. Dit kan dan

Het netwerkonderdeel van het Sportcafé kan zich actief richting op het
stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen die eenzelfde sport
bedrijven. Op deze wijze wordt er een platform geboden om stappen te zetten.

24.

10 | HARDLOPEN IN DE SPOTLIGHTS
1

Naam van het initiatief

1.

Hardlopen in de spotlights

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

1.
Om het (hard)lopen bij kinderen te stimuleren wordt hardlopen op een
leuke manier onder de aandacht gebracht. Het idee is om een jaar-loopkalender voor kinderen / gezinnen te maken die als leidraad dient om steeds naar toe
te werken. In gymlessen op school en bijvoorbeeld via af en toe een (Daily) Mile
voor schooltijd, maken kinderen kennis met de loopsport. Op deze wijze worden
ze gestimuleerd om aan loopevents mee te doen. Deze events worden dan gezien
als “milestones” in een jaar. De bestaande hardloop events, organisaties en de
atletiekclub kijken gericht naar het aanvullen van het aanbod voor kinderen en
gezinnen. Hierbij kan ook gedacht worden aan het invullen van de gymlessen met
loopclinics.
2.
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid tot het opleiden van rolmodellen
voor de hardloopsport binnen PO.
3.
Daarnaast wordt toegewerkt naar slimme combi’s tussen de
hardloopevents en hoe de hardlooporganisaties uit de regio bij elkaar en bij andere
sportinitiatieven of events kunnen aansluiten.

3

Betrokken partijen
Naam organisatie
1 Stichting Marathon Brabant
2 Bavo-loop
3 Powerwalkingclub Zundert
4 DJA
6 SPOZ
7 Buurtsportcoach Zundert

25.

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

Bavoloop neemt de lead over de drie initiatieven. De hardlooporganisaties geven
samen met de atletiekclub vorm aan de jaarkalender. De introductie van het
hardlopen en het stimuleren van basisschoolkinderen gaat in samenwerking met
de buurtsportcoach(es).De basisscholen hebben aangegeven graag dit initiatief te
willen ondersteunen.
Meer samenwerking tussen de loopevents, het uitbreiden van looponderdelen bij
bestaand events (zoals een powerwalk) en het aansluiten bij andere sportieve
evenementen is in handen van de hardlooporganisaties, de atletiekclub en de
Powerwalkingclub.

Benodigde middelen

Er zijn geen middelen vanuit het Sportakkoord nodig.

6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

2020 voor verkenning / uitvoering in 2021.

7

Overige opmerkingen

DJA gaat ook contact opnemen met de Van Goghloop om te bespreken of zij ook
gaan aansluiten.

26.

11 | PILOT GEZONDE(RE) SPORTKANTINE
1

Naam van het initiatief

1.

Pilot Gezonde(re) sportkantine

2

Beknopte omschrijving van het initiatief

Met deze pilot wil Moerse Boys komen tot een gezonde(re) kantine. Het doel hierbij
is te kijken hoe met maatwerk aanpassingen het aanbod in de kantine verder
gezond kan worden gemaakt zonder dat deze aanpassingen veel extra werk vragen
en met behoud van de inkomsten.
Neven doel is andere clubs te gaan inspireren dit voorbeeld te gaan volgen.

3

Betrokken partijen
Naam organisatie
1 GGD
2 Moerse Boys
4 Powerwalkingclub Zundert

4

Hoe wordt het initiatief opgepakt?

Benodigde middelen

De werkgroep gaat onder leiding van Denise Meijer aan de slag om te kijken welke
bestaande methoden en werkwijzen voor Moerse Boys kunnen gaan werken.
Daarbij wordt ook samengewerkt met Team:Fit

De begeleiding vanuit de GGD kan voor deze pilot uit het lopende budget.

6

Geschatte doorlooptijd voor realisatie

Voorbereidingen worden gestart in het najaar – afhankelijk van mogelijkheden en
interne communicatie zou na de winterstop de nieuwe sportkantine kunnen draaien
– ander optie is dit met ingang van seizoen 2021-2022 te doen.

7

Overige opmerkingen

In de regio zijn succesvolle voorbeelden beschikbaar. De Team:Fit coach van de
regio Breda is beschikbaar voor Zundert.

27.

SAMEN BEWEGEN ALS VORM VAN
GEDREVEN GEMEENSCHAPSZIN

