
Evaluatieformulier combinatiefunctionaris sportvereniging Let’s Move schooljaar 2017-
2018

Taken Uren inzet
Uitgevoerde projecten (korte beschrijving uitgevoerde projecten):
*Sportpromotie volleybal in het po, vo, op de bso en bij 
activiteiten/evenementen binnen de gemeente. 
*Ondersteunen technische commissie vc Weert (tot maart 2018). 
*Ondersteunen samenwerkingsmogelijkheden in de regio. 
*Uitvoering trainingen volleybalspeeltuin vc Weert. 

Uitgevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijving van taken):
Trainingen volleybalspeeltuin
Overname trainingen
Overleggen/ondersteuning technische commissie
Overige overleggen en administratie 

80 uur
20 uur
35 uur
25 uur

Bijdragen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrijving 
van de inzet):
Overlegstructuur Nevobo, vc Weert, Stravoc, Fortutas en Ledub Volleybal 

15 uur*

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk:
Scholen
Aan de Bron                 Groep 5-8              x2 clinics                         
Graswinkel                   Groep 5-8              x2 clincs                                          
Moesel                         Groep 3-8              x2 clinics                                        
Uitkijktoren                  Groep 3-8              x2 clinics                                     
Leuken                         Groep 3-8              x3 clinics                                       
Boshoven                     Groep 3-8              x2 clinics                                           
Laar                             Groep 3-8              x2 clinics                                           
Obs Molenakker            Groep 3-8              x2 clinics                                             
De Kameleon                Groep 5-8              x1 clinic          
Het Dal                        Groep 3-8              x2 clinics             
St. Jozef                      Groep 3-8              x2 clinics          
Montessorischool          4 klassen               x2 clinics 
Philips van Horne          Sportline               x3 clinics 
Stramroy                     Groep 3-8              x3 clinics      

Sport na School           6 clinics 
BSO                            2 clinics     

Activiteiten/Evenementen
Sportdag Koalaschool        
Urban Sport Tour
Koningsspelen
Dag Sport en Bewegen
Sportdag LVO
Opening Lekker Fit Week
Zomersportweek

182 uur

52 uur



Inzet projecten “nieuwe doelgroepen”:
*Clinics statushouders
*Clinics PSW
*Mogelijkheden statushouders lidmaatschap vc Weert

*Vervolg volleybalspeeltuin (voor uren zie ‘uitgevoerde taken 
sportvereniging’)

19 uur

Contact momenten Punt Welzijn (Let’s move overleg, andere contact 
momenten):
*Overleg CF sportverenigingen en kennisdag
*Uitvoeringsplan, evaluatie, administratie en individuele overleggen 

22 uur

Samenwerkingspartners (kort overzicht van de samenwerkingspartners):
*vc Weert
*Nevobo
*Stichting Weerter Topvolleybal
*RTC Weert
*Budel Beach
*Stravoc
*Ledub Volleybal

25 uur*

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar ’18 – ’19: 
vc Weert: Blijven zoeken naar manieren om samen te werken met 
(volleybal)verenigingen en andere partners om de vereniging te 
versterken. 

Storystelling, een leuke quote of ervaring van aflopen schooljaar: 
Het plezier van deelnemers is altijd mooi om te zien, maar het fanatisme 
en de positiviteit van de groepen van PSW en statushouders blijven me 
het meeste bij. 

*Deel van de gemaakte uren weggeschreven onder ureninzet RTC


