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1 Algemeen  
 

1.1 Inhoud en Doelen 

 

1.1.1 Kindomgeving 

Doelen 

1. Meer gezonde voeding en gezonde keuzes bij alle kinderen binnen het onderwijs (po en vo). 

2. Gezond schoolbeleid op alle basisscholen. 

3. Voldoende dagelijkse beweging (60 minuten per dag) bij alle kinderen. 

4. Lessen lichamelijke opvoeding op niveau/met kwaliteit bij alle basisscholen (po en vo). 

5. Minder bewegingsarmoede/achterstanden bij alle basisschoolkinderen. 

 

Inhoud 

Het domein kindomgeving omvat de leefomgeving van het kind c.q. jongeren. Niet enkel het schoolgebouw, 

maar juist ook de omgeving eromheen; de wijk of het dorp. Een diversiteit aan kinderen/jongeren komen we 

tegen in de kindomgeving, allen bijzonder en aan de start of in de bloei van hun persoonlijke ontwikkeling. 

Diverse combinatiefunctionarissen zetten zich in binnen de kindomgeving. Individueel, in samenwerking met 

elkaar en/of in samenwerking met andere organisaties. Hierbij is ook een sterke verbinding tussen 

sport/bewegen en cultuur. Op activiteitenniveau wordt door de combinatiefunctionarissen samengewerkt om 

vanuit verschillende disciplines vorm en aandacht te geven aan hetzelfde thema. Onderstaand volgt een 

toelichting op de verschillende combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn binnen de kindomgeving. 

 

CF Lichamelijke Opvoeding – 4,3 fte 

De vakdocenten Lichamelijke Opvoeding (L.O.) zijn op alle basisscholen en binnen het voortgezet onderwijs 

verantwoordelijk voor het verzorgen van kwalitatief goed gymonderwijs. Gymonderwijs dat voldoet aan alle 

hiervoor gestelde eisen en met oog voor kansen en mogelijkheden van ieder individu. In de huidige praktijk 

zien we dat de vakdocenten L.O. een ‘vanzelfsprekend’ aanspreekpunt zijn voor alles wat te maken heeft met 

sport, bewegen en gezondheid op de school. Zowel voor de leerlingen, voor de overige leerkrachten van de 

school als voor externe samenwerkingspartners. Doordat de vakdocenten L.O. ook de rol vervullen van 

combinatiefunctionaris (bijv. JOGG coach, verenigingsondersteuner, sportstimulering, BSO) is er extra winst 

aangezien er als vanzelfsprekend bruggen worden geslagen en activiteiten ook in het naschoolse aanbod 

worden aangeboden. 

 

CF BSO voor Iedereen – 0,7 fte 

De BSO voor Iedereen is een initiatief dat is ontstaan door samenwerking tussen de gemeente, Humankind en 

Hoera!. De BSO voor Iedereen is gericht op het laten deelnemen van kinderen uit kwetsbare gezinnen (o.a. 

armoede, ontwikkelingsachterstanden) aan de reguliere Buitenschoolse Opvang activiteiten van Humankind en 

Hoera!. Gelijke kansen voor alle kinderen. In samenwerking met deze organisaties is het mogelijk gemaakt dat 

de CF BSO voor Iedereen bij de diverse BSO locaties beweeg- en culturele activiteiten organiseert c.q. uitvoert. 

Op deze manier worden ook kinderen uit kwetsbare gezinnen bereikt en stimuleren we hun ontwikkeling extra. 

 

Sport na school – 0,25 fte 

De CF Sport Na School geeft uitvoering aan sportkennismakingslessen onder de gelijkwaardige noemer ‘Sport 

na school’. Deze sportkennismakingslessen zijn gericht op leerlingen uit groep 1-2 en 3-6. Tijdens deze lessen 

staat een specifieke sport centraal en wordt de link gelegd naar het lokale sportaanbod zodat leerlingen die 

interesse hebben in de betreffende sport kunnen worden doorgeleid naar de desbetreffende sportvereniging. 

 

CF JOGG – 0,5 fte 
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Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd, met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde 

omgeving. Met iedereen die het verschil wil maken werkt de CF JOGG aan een gezonde omgeving en in het 

bijzonder in de omgeving van jongeren zoals thuis, in de wijk, het onderwijs, de kinderopvang en 

sportverenigingen. De CF JOGG  zet activiteiten en interventies in en houdt de beweging opgang waarbij 

samenwerking en samenhang voorop staat zodat de gewenste resultaten worden bereikt. 

 

 

CF Sportstimulering 0,5 fte 

De CF Sportstimulering houdt zich primair bezig met het stimuleren van sport en beweegactiviteiten onder 

jongeren in de wijk. Organisatie en uitvoering van beweegactiviteiten is daarbij de grootste activiteit. Jaarlijks 

komen verschillende activiteiten terug zoals: Rabo Urban Sporttour Wintereditie, Weerts kampioenschap 

stoepranden en de zomersportweek. Naast deze activiteiten sluiten we vaak aan bij bestaande activiteiten op 

scholen en verenigingen om ook hier een extra sportimpuls te geven. 

 

 

1.1.2 

Zorg en Welzijn 

Doelen 

1. Meer gezonde voeding en gezonde keuzes. 

2. Voldoende dagelijkse beweging (60 minuten per dag). 

3. Minder bewegingsarmoede/-achterstanden. 

4. Meer/hogere participatie (meedoen in de maatschappij). 

 

CF Beweegmakelaar 0,5 fte 

 

Inhoud: Binnen het domein Zorg en Welzijn staat de doelgroep kwetsbare inwoners (18+) centraal. Kwetsbaar 

vanwege beperkingen die voor de doelgroep een belemmering vormen of  als drempel worden ervaren om 

voldoende te bewegen dan wel te participeren in de maatschappij. Een diversiteit aan mensen valt onder de 

doelgroep kwetsbare 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Sportvereniging  

Doelen 

1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid. 

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. 

3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en andere organisaties. 
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Inhoud 

Sportverenigingen hebben een belangrijke functie als het gaat om onder andere de leefbaarheid en sociale 

participatie in de verschillende stadskernen van Weert. Echter, de druk op sportverenigingen neemt sinds een 

aantal jaren flink toe. Onder meer door wet- en regelgeving (bijv. de Omgevingswet), veranderend 

‘consumentengedrag’, verwachtingen ten aanzien van een maatschappelijke bijdrage en andere vormen van 

vrijetijdsbesteding die concurrerend werken. Ondersteuning van sportverenigingen die hierdoor extra druk 

ervaren of geen bestaanszekerheid hebben is gewenst. Sportverenigingen die een proactieve en positieve 

instelling hebben, bereid zijn te werken aan hun toekomstbestendigheid en een financiële bijdrage willen 

leveren aan de bekostiging van een combinatiefunctionaris vormen de doelgroep binnen het domein 

‘sportverenigingen’. 

 

CF Verenigingsondersteuner sport – 1,5 fte 

De 1,5 fte CF Verenigingsondersteuner sport is verdeeld over een aantal sportverenigingen. Hierdoor wordt bij 

meerdere sportverenigingen maatwerk geleverd door verschillende combinatiefunctionarissen. De focus van 

dit maatwerk ligt op strategisch/tactisch niveau, gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke 

betrokkenheid en samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere 

organisaties. Daarnaast vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, een kleine rol op operationeel 

vlak (bijvoorbeeld een training verzorgen aan trainers). De verdeling van de 1,5 fte is als volgt: 

- 0,25 fte Atletiek 

- 0,25 fte Handbal 

- 0,25 fte Natte sport 

- 0,25 fte Hockey 

- 0,25 fte Turnen 

- 0,25 fte Basketbal 
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1.2 Corona (Covid 19) en combinatiefuncties Punt Welzijn  

 

Zoals heel Nederland hebben wij vanaf medio december onze programma’s/aanbod moeten aanpassen. 

Hieronder een uiteenzetting over de wijzigingen van de inzet in de periode december 2020 t/m februari 

2021.  

 

Primair onderwijs (CF onderwijs) 

Vanaf januari 2021 hebben de cf onderwijs een aanbod gecreëerd waaruit de school een keuze kon maken 

op hetgeen dat aansloot bij hun behoefte.  

1. Beweeglessen (buiten) verzorgen in de noodopvang 

2. Beweeglessen verzorgen middels digitale omgeving (live via teams).  

3. Aanbod van beweegtussendoortjes in de vorm van filmpjes die leerkrachten zelf konden inzetten wanneer 

het hun schikte.  

Vanaf 8 februari gingen de scholen weer open en zijn alle gymlessen tot het einde van het schooljaar 2020-

2021 buiten voortgezet.    

 

Naschools (CF Onderwijs en Naschools) 

Sport na School  

Het Sport na School (SNS) programma heeft vanaf januari in aangepaste vorm plaatsgevonden. Deze activiteit 

hebben we uitgebreid zodat alle kinderen uit de gemeente Weert konden deelnemen. Dit was een groot 

succes. Uitgevoerd in samenwerking met cf sportvereniging.  

Deze activiteiten zijn 6 weken uitgevoerd. Iedere week vonden er 6 activiteiten plaats. Totaal waren er 36 

activiteiten in Stramproy, Keent, Boshoven en Groenewoud. In totaal hebben er 931 kinderen deelgenomen 

aan de activiteiten.  

 

Atletiek na School/Hockey na school  

Deze activiteiten zijn vanaf januari in aangepaste vorm aangeboden.   

Club Extra 

Club Extra heeft plaatsgevonden van oktober t/m december met 7 deelnemers.  

 

CF Sportverenigingen 

Open sportactiviteit voor alle kinderen in Weert (basisonderwijs) Zie sport na school  

 

 

CF Buurtsport 

Onze jaarlijkse activiteit in de kerstvakantie ‘De Rabo Urban Sporttour, Wintereditie’ heeft dit jaar helaas 

niet kunnen doorgaan i.v.m. de verscherpte Corona maatregelen. Hierdoor hebben we ook ons Weertse 

Stoeprand kampioenschap niet kunnen organiseren. 

Gelukkig hebben we met onze USTW-aanhanger bij verschillende activiteiten op scholen en verenigingen 

kunnen aansluiten. 

Ook de jaarlijkse zomersportweek was weer een groot succes. 5 verschillende clinics werden deze week 

aangeboden waar alle kinderen in Weert zich voor konden inschrijven. Totaal hebben 150 kinderen van 5 

t/m 12 jaar deelgenomen aan de clinics. 
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CF Beweegmakelaar 

Vanuit de beweegmakelaar hebben intakes digitaal plaatsgevonden. Bewegen op Maat is tot mei niet door 

kunnen gaan en heeft daarna in de buitenlucht plaatsgevonden.  

healthyLIFE 

De gezonde leefstijlinterventie healthyLIFE is in mei gestart. Er hebben in mei t/m augustus 16 deelnemers mee 

gedaan aan de pilot.  
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2. Indicatoren en cijfers 
2.1 KINDOMGEVING: Meer en kwalitatief goed sporten/bewegen  (vakdocenten, naschoolse sport 

en sportstimuleringsactiviteiten) 

Indicator 2020-2021 Bijzonderheden 

Het aantal scholen en totaal aantal 
lesuren dat de vakdocenten L.O. zijn 
ingezet 

16 basisscholen zetten een combinatiefunctionaris 
onderwijs in (alle regulier primair onderwijs 
scholen). 164 uur per week 

 

Het aantal scholen/groepen dat geen 
gebruik maakt van de vakdocenten L.O. 

Ong. 5% van de lessen worden nog door een 
groepsleerkracht verzorgd, zonder 
ondersteuning/begeleiding van een vakdocent. 

 

Welke activiteiten/campagnes zijn 
uitgevoerd in het kader van 
sportstimulering 
Naschoolse activiteiten 

Sport na School, Rabo Urban Sport Tour (zomer 
en winter), Club Extra, Atletiek na School, 
Handbal na School, Turnen na School, hockey na 
school, in samenwerking Jongerenwerk, Stay 
Vital) meer sport- en spel op de BSO (CF BSO), 
zomersportweek, Lekker Fit Week, 
Koningsspelen.   

Door Corona zijn er een 
aantal evenementen niet 
door kunnen gaan. Dag van 
sport en bewegen 
bijvoorbeeld.  
Een aantal activiteiten zijn 
in aangepaste vorm 
doorgegaan.  

Waar (in welke wijken/scholen) deze 
hebben plaatsgevonden en voor welke 
doelgroep(en) 

- Sport na School: (Groenewoud, Keent, Boshoven 
incl. bijbehorende scholen)  
- Rabo Urban Sport Tour: Tungelroy (alle 
leeftijden), basisschool Uitkijktoren (alle 
leeftijden), basisschool Palet (alle leeftijden), 
hockeyvereniging, St. Louis. 

 
- Club Extra: Keent 
- Atletiek na School: sportpark St. Theunis 
- Handbal na School: Groenewoud 
- Turnen na School: sporthal Kazerne 
- Hockey na School: sportpark St. Theunis  
- Sport en spel met het Jongerenwerk: 
Groenewoud, Boshoven en Stramproy 
- Meer sport en spel op de BSO: Leuken, 
Groenewoud en Keent 
- Zomersportweek: sportpark St. Theunis 
- Lekker Fit Week: BS de Kameleon, 3Hoven 
(Odaschool en Uitkijktoren), Bredeschool Moesel, 
Swartbroek BS Joannes en alle BSO's op deze 
scholen. 
 

 

Wat de (structurele/incidentele) 
resultaten en effecten zijn van deze 
activiteiten/campagnes  
 

Meer participatie (o.a. lidmaatschappen) bij 
verenigingen (via bijv. atletiek na school, handbal 
na school enz.), deelnemen van kinderen aan de 
activiteiten levert een bijdrage aan behalen van 
de NNGB.  door deel te nemen aan de 
(naschoolse) activiteiten wekelijks meer 
beweging d.m.v. naschoolse activiteiten.  
Zie bijlage 1 voor de cijfers m.b.t. de activiteiten. 

 

Welke samenwerkingspartners zijn 
betrokken 

Onderwijs (alle scholen in Weert), diverse 
sportverenigingen (HV Rapiditas, De Rog, HV 
Weert, AV Weert, Zwembad de IJzeren Man), alle 
betrokken partijen bij OpenClub Weert-Noord 
Verenigd!, Kinderopvang Humankind en Hoera, 
Zorgaanbieders (o.a. MetGGZ  en Vincent van 
Gogh), Wonen Limburg, Weert in Beweging,  
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JOGG –netwerk: GGD, CJG, Sint Jans Gasthuis, 
kinderfysiotherapeuten, cesartherapeuten, 
Bibliocenter, Natuur- en milieucentrum, wijkraden 
en andere JOGG-gemeente.  

 
2.2 KINDOMGEVING: Betere gezondheid/voeding/leefstijl (JOGG)  

 

Indicator 2020-2021 Bijzonderheden 

Welke (structurele en incidentele) 
activiteiten/campagnes zijn uitgevoerd in 
het kader van gezond opgroeien in een 
gezonde omgeving 
 

Stimuleren Gezonde kindomgeving: 
➢ Gezonde School 
➢ Gezonde kinderopvang 
➢ TeamFit (Gezonde Sportomgeving) 

Themacampagnes: 
➢ DrinkWater 
➢ Groente…zet je tanden erin! 
➢ Slaap Lekker 

Interventies/activiteiten: 
➢ Your Coach Next Door 
➢ Groenteboxjes 
➢ Groentehapjes in 10 stapjes 
➢ Week voor de Gezonde Jeugd 

Zie bijlage 2.  

 

Waar (in welke wijken/scholen) deze 
hebben plaatsgevonden en voor welke 
doelgroep 

In principe in alle wijken en kerkdorpen van de 
gemeente Weert maar er zijn een aantal 
aandacht wijken namelijk: 

➢ Leuken  (IKC Leuken) 
➢ Groenewoud (Aan de Bron) 
➢ Keent (Het Dal) 
➢ Moesel (Bredeschool Moesel) 
➢ Fatima (De Kameleon) 

De activiteiten en interventies zijn gericht op de 
kinderen, ouders/verzorgers en professional. 

 

De (structurele en incidentele) 
resultaten/effecten van deze 
activiteiten/campagnes 

Zie bijlage 2.  

Welke (bestaande en nieuwe) 
samenwerkingspartners zijn betrokken  

Zie bijlage 2.   

 
2.3 KINDOMGEVING: Voorkomen en verkleinen van motorische achterstanden (beweegcoach) 

Indicator 2020-2021 Bijzonderheden 

Het aantal scholen dat een ‘Gezond 
School’ vignet heeft en het aantal dat 
hierbij is ondersteund 

11 gezonde scholen, 12 vignetten (allemaal 
ondersteund door Gezonde leefstijl (maatwerk).  

 

Het aantal overige activiteiten/aanbod 
dat door de beweegcoach is 
gestimuleerd/ondersteund 

- Initiatief tot een bovenschools netwerk 
Gezonde School (Meerderweert en 
Eduquaat) 

- Taal en bewegen (in samenwerking met 
team opgroeien). Deze activiteit vindt 
iedere vakantie plaats in verschillende 
wijken in Weert. In de zomervakantie 
van 2021 heeft de eerste pilot 
plaatsgevonden.  
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- MQ-scan (leerlingvolgsysteem 
motoriek) 

- Ondersteuningsroute Bewegen & 
Motoriek (i.s.m. Kinderfysio-, 
cesartherapeuten en jeugdartsen JGZ) -
> vervolg MQ-scan 

- Dynamische schooldag (bewegend 
leren, beweegtussendoortjes, daily 
mile)) 

- Methodiek Het Bewegen Kind 

- Schoolpleinspelen  
- Kleutergym  

De aanleiding (reden) en het doel van 
deze ondersteuning 
 

- Taal en bewegen --> stimuleren van 
taalontwikkeling middels 
voorleesactiviteiten en 
beweegactiviteiten, waarbij ouder en 
kind samen deze ontwikkeling aangaat. 
Vooral in wijken met een lage SES.  

- MQ-scan --> inzicht krijgen in de 
motorische vaardigheden van kinderen 
van 4 t/m 12 jaar en op basis van die 
resultaten een programma maken 
(gymlessen aanpassen, contact 
opnemen met IB’er, ouders en/of fysio 
etc.) 

- Schoolpleinspelen --> de aanleiding is 
dat veel kinderen niet weten wat ze op 
het schoolplein moeten doen. Middels 
schoolpleinkaarten proberen we 
leerlingen een handreiking te bieden 
met spelideeën. Met als doel minder 
conflicten, meer variatie en plezier 
tijdens de pauzes.  

 

De (structurele en incidentele) resultaten 
van deze begeleiding 

• 4 nieuwe gezonde scholen en 4 
vignetten verlengd 

• 6 nieuwe scholen gestart met MQ-scan 

• Werkgroep ondersteuningsroute 

• 2 scholen gestart met Het Bewegend 
Kind 

 

Waar (op welke scholen en welke groep) 
deze begeleiding heeft plaatsgevonden 

MQ scan --> zie bijlage 4 

Schoolpleinspelen --> Graswinkel is een pilot 

gestart. Oda school doet ook mee met de pilot 

(start schooljaar 21-22) 

Bewegend kind --> Graswinkel, St Jozef  

Kleutergym --> zie bijlage 4 

 

 

2.4 KINDOMGEVING: CF BSO 

Indicator 2020-2021 Bijzonderheden  

Het aantal BSO’s en totaal aantal uren 
dat de CF BSO is ingezet  

4 kinderopvanglocaties zetten de CF BSO in voor 
het project BSO voor Iedereen. De CF BSO is in 

Tijdens de coronapandemie 
hebben er in december 2020 

https://www.hetbewegendkind.nl/
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totaal 25 uur per week gecontracteerd.  en januari 2021 geen 
activiteiten plaatsgevonden 
op de BSO  

Waar (locaties) BSO voor Iedereen 
plaatsvindt.  

De 4 locaties waar CF BSO werkzaam is zijn; BSO 
Waterval (aan de Bron), BSO Markant (het Dal), 
BSO Leuken (IKC Leuken) en BSO Regenboog 
(Kameleon).   

Wegens te weinig inzetbaar 
personeel binnen de 
kinderopvang/BSO is de 
locatie BSO Regenboog van 
september 2021 t/m nnb 
gesloten.  

Welke (structurele en incidentele) 
activiteiten er plaatsvinden. 

Sport en bewegen op de BSO, Sport- en beweeg 
challenges, Urban sport tour, clinics door CF 
sportverenigingen, clinics door 
sportverenigingen. 
Cultuurproject BSO i.s.m. RickRaakt!.  

Intentie om het 
cultuurproject voort te zetten 
in 2022.  
Van sept 21 – dec 21 staan 
nog 2 cyclussen van 3 lessen 
gepland en cultuurweek in 
herfstvakantie 

BSO voor Iedereen aantallen  25 kinderen  Locatie: BSO Waterval, BSO 
Markant, BSO Leuken.  

 Zie bijlage 1 voor cijfers. Zie bijlage 6 voor de notulen van het evaluatie gesprek.  

 

 

2.5 ZORG & WELZIJN: Activeren en begeleiden van kwetsbare doelgroepen (beweegmakelaar)  

Indicator 2020-2021 Bijzonderheden 

Aantal inwoners dat is begeleid naar 
passend beweegaanbod door de 
Beweegmakelaar 

In 2020 zijn er vanwege corona geen intakes 
geweest. T/m augustus vonden er 52 intakes 
plaats.  

 

Voor welke doelgroepen en in welke 
wijken zijn deze begeleidingstrajecten 
uitgevoerd 

De doelgroepen waar de beweegmakelaar zich 
op heeft gericht zijn: 18+ minima, nieuwkomers, 
sociaal domein en mensen met een beperking in 
heel gemeente Weert.  

 

Welke activiteiten zijn nog meer 
uitgevoerd om passend beweegaanbod 
mogelijk te maken 

- Bewegen op Maat  
- Wandelgroep 
 

 

Waar (in welke wijken/scholen) deze 
hebben plaatsgevonden en voor welke 
doelgroep(en) 

- Bewegen op maat. Locatie Cwartier en St. 
Theunis (na corona) 
- Wandelgroep. Start Cwartier, centrum gedeelte   
 

 

Wat de (structurele/incidentele) 
resultaten en effecten zijn van deze 
activiteiten/campagnes  

- Meer mensen in beweging middels aangeboden 
activiteiten.  
- Bewegen op maat: 28 activiteiten met 14 
deelnemers gemiddeld per week  
- Wandelgroep: 11 activiteiten: 4 deelnemers 
 

Door de lockdown hebben de 
activiteiten enkele maanden 
stil gelegen.  

Welke samenwerkingspartners zijn 
betrokken  

Gemeente Weert (Sociaal Domein, Werk en 
inkomen, Wmo en de Vraagwijzer) / Werk.kom / 
Risse Groep 

 

 

2.6 SPORTVERENIGINGEN: Meer vitale en maatschappelijke sportverenigingen (ondersteuning 

sportverenigingen) 

 

Indicator 2020-2021 Bijzonderheden 

Welke werkzaamheden/activiteiten zijn Zie bijlage 5 voor de evaluaties.  
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uitgevoerd in het kader van 

Welke werkzaamheden/activiteiten zijn 
uitgevoerd in het kader van: 
- Ondersteuning van de vereniging  
- Promotie van de specifieke sport binnen 
het onderwijs, in buurten, naschoolse 
activiteiten en evenementen 
- Sport- en beweegactiviteiten voor 
‘nieuwe doelgroepen’ 
 

Zie bijlage 5 voor de evaluaties.    

De (structurele en incidentele) 
resultaten/effecten van deze 
werkzaamheden/activiteiten 

Zie bijlage 5 voor de evaluaties.   

Welke (bestaande en nieuwe) 
samenwerkingspartners zijn betrokken  

Zie bijlage 5 voor de evaluaties.  
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3. Bijlages 
3.1 Bijlage 1 Cijfers deelnemers naschoolse activiteiten en activiteiten in de wijk september 2020-

augustus 2021  

 

 Aantal activiteiten 

sep ’20- aug ’21  

Aantal deelnemers 

gemiddeld per week 

Bijzonderheden: Totaal 2020-2021 

Sport na School 217  

31 weken (lockdown 

periode niet mee 

geteld)  

7 activiteiten per 

week  

105 In januari- februari  

sport na school in 

aangepaste vorm 

plaatsgevonden. Hierbij 

konden alle kinderen uit 

de Gemeente Weert 

aansluiten.  

Zie aantallen hieronder: 

Vanaf maart zijn de 

reguliere groepen weer 

gaan draaien, maar dan 

buiten. Hierdoor zag je 

de deelnemers aantallen 

terugdringen.  

3255 deelnemers.  

Extra activiteiten 

tijdens de lockdown 

36 78 deelnemers per 

week.  

 

Tijdens de lockdown zijn 

er gedurende 6 weken 

extra activiteiten 

georganiseerd op St. 

Theunis/ St. Louis/ 

Stramproy en Boshoven 

931 deelnemers.  

Rabo Urban Sport 

Tour zomer 

Bij 12 activiteiten 

aangesloten 

- RUST zomer, dit jaar 

vraag gericht ingezet om 

een bestaande activiteit 

een sportimpuls te 

geven 

- 

Rabo Urban Sport 

Tour winter  

Afgelast wegens 

Corona 

- Afgelast wegens Corona - 

Hockey na school 12 14 Maart tm mei 168 

Club Extra 12 6 Door de lockdown is de 

laatste activiteit niet 

door kunnen gaan. Deze 

is ingehaald in juli 2021.  

Activiteit liep door t/m 

december 2020 i.v.m. 

72 deelnemers totaal  
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financiën.   

Jongerenwerk 

(woensdagmiddag) 

45 activiteiten 20 kinderen van de 

10-11-12 jaar 

Aantal activiteiten zijn 

ook online doorgegaan 

wegens corona 

maatregelen 

900 deelnemers 

Sport- en bewegen 

op de bso  

4 sport- en 

beweegmomenten 

per week.  

 

60 kinderen per 

week (actieve 

deelname) 

 

10 weken geen 

uitvoering (lockdown) 

December 20- januari 

21. Locaties hebben 

handvatten en tools 

gekregen om zelf 

activiteiten uit te 

voeren.   

 2160 deelnemers 

 

Cultuur op de BSO 6 lessen per BSO. In 

total 18 lessen.  

15 kinderen per les Activiteiten worden 

doorgezet in 21-22. 

BSO Regenboog heeft 

nog geen cultuurlessen 

gehad.  

 270 deelnemers  

Bewegen op maat 28 14 Periode september-

december in 

Keenterhart.  

Daarna lockdown en 

weer gestart vanaf half 

maart op de 

atletiekbaan.  

392 deelnemers.  

Zomersportweek 5 clinics 23 Kinderen konden zich 

opgeven voor de clinic 

waar zij aan wilde 

deelnemen. 

115 deelnemers 

healthyLIFE 28 (2x14) 16 (2x8) healthyLIFE is gestart 

vanaf mei 2021 met 2 

beweeggroepen.  

16 deelnemers  

 

 3.2 Bijlage 2 evaluatie verslag JOGG september 2020 – augustus 2021 
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Sinds oktober 2016 is de gemeente Weert een JOGG-gemeente. Met de JOGG-aanpak heeft de gemeente een 

integrale wijkgerichte methode in handen om de omgeving van jongeren bewuster te maken van het belang 

van voldoende bewegen en gezond eten. Samen werken aan een samenleving waarin een gezonde leefstijl de 

normaalste zaak van de wereld is en een omgeving waarin de gezonde keuze de makkelijkste is; dat is waar de 

JOGG-aanpak voor staat. Echter vinden wij het in de gemeente Weert niet alleen belangrijk dat jongeren op 

gezond gewicht zijn maar dat jongeren ook fit zijn en lekker in hun vel zitten. Wanneer jongeren fit zijn en 

lekker in hun vel zitten hebben ze meer vertrouwen, zijn ze gelukkiger, voelen zij zich veilig en behalen ze 

betere leerresultaten op school. Hieronder kort een overzicht van de resultaten tot nu toe 

 

Gezonde kind omgeving 

 

• 11 gezonde scholen  (12 vignetten) 

• 2 gezonde sportkantines (4 kantinescans 

uitgevoerd) 

• PVA Your Coach Next Door (St. Jans Gasthuis, 

GGD, CJG, huisartsen) 

• Daily Mile (4 scholen) 

• Lekker Fit Week (jaarlijks 6 basisscholen) 

• Week voor de Gezonde Jeugd (i.s.m. Bibliocenter, 

Natuur- en Milieucentrum, lokale sportverenigingen en onderwijs/kinderopvang) 

• Combinatiefunctionaris BSO die tevens is opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang 

 

DrinkWatercampagne 

• 14 basisscholen over gestapt op DrinkWater 

• Humankind Kinderopvang en Hoera overgestapt 

op DrinkWater 

• Jongerencentra overgestapt op DrinkWater 

• 3 watertappunten 

• Sport Na School overgestapt op DrinkWater 

 

Gratis Bewegen, gewoon doen! 

• BOOST!: Onderzoek naar de relatie tussen buiten bewegen en gamen in samenwerking met de 

Universiteit en het  Academisch ziekenhuis van Maastricht 
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• MQscan: Afgelopen jaar zijn 11 basisscholen gestart met de MQ-scan. Een methode om de motorische 

ontwikkeling van kinderen te meten en te verbeteren.  

• Het Bewegen Kind: Het afgelopen schooljaar hebben 4 scholen besloten om te starten met deze 

lesmethodiek. Het Bewegend Kind streeft ernaar om kinderen weer dagelijks in bewegen te brengen, 

door gebruik te maken van de naaste buiten omgeving en de speel en gymzalen. De rode draad is de 

ontwikkeling van grond motorische eigenschappen en de inhibitie van reflexen. Door elke dag 

bewegen gaan de kinderen significant stappen vooruit. Buiten bewegen heeft een groot aantal 

voordelen, o.a. een verbeterde concentratie in de klas, betere sensorische ontwikkeling, vitamine D, 

‘leren buiten spelen’, etc. 

• Dynamische schooldag: het aantal beweegmomenten in het onderwijs vergrootten d.m.v. 

schoolpleinspelen, actieve werkvormen, beweegtussendoortjes etc.  

 

Groente…zet je tanden erin! 

• Groente hapjes in 10 stapjes: Om ouders te helpen om stap voor stap voor de groentehap te gaan, is 

er een ‘Groentehapjes in 10 stapjes’-pakket ontwikkeld. Het pakket helpt ouders om op een leuke, 

praktische manier hun baby groente te leren eten en dit vol te houden. Eén pakket bestaat uit een vel 

met koelkastmagneten, een stappenkaart, een folder met tips, een ijsblokjeshouder en een slabbetje 

(zie hieronder). De pakketjes worden in samenwerking met het consultatiebureau van de 

jeugdgezondheidszorg tijdens het 2e consult (4 maanden consult) uitgedeeld aan de ouders. Deze 

campagne wordt in samenwerking met de JOGG gemeente Roermond en Maasgouw uitgevoerd.  

 

 

• Groenteboxjes: Het groenteboxjesprogramma is gericht op twee doelgroepen (1) kinderen van 1-4 jaar 

en hun ouders die bij de kinderopvang komen en (2) de pedagogisch medewerkers van de 

kinderopvangcentra. Het groenteboxjesprogramma is tweeledig. Ten eerste beogen we een toename 

van groente inname bij kinderen van 1-4 jaar (als tussendoortje). Ten tweede, een toename van 

gestructureerde en bewust(e) moment(en) van groente aanbieden aan de kinderen tot 4 jaar op het 

kinderdagverblijf. Met het programma willen we bewerkstelligen dat het eten van groente als 

tussendoortje een gewoonte wordt. We willen werken aan een duurzame gedragsverandering; een 

leven lang groente eten als tussendoortje. Het programma is uitgevoerd in samenwerking met de 
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gemeente Venlo en Venray. Het was een pilot en de resultaten worden op dit moment 

wetenschappelijk onderzocht door de universiteit Maastricht. Bij goede resultaten zal dit programma 

landelijk uitgerold gaan worden.  

Your Coach Next Door 

Sinds een jaar is er een werkgroep voor kinderen met overgewicht actief. Dit initiatief is ontstaan vanuit het St 

Jans Gasthuis en JOGG-Weert en is voortgekomen uit het feit dat we in het werkveld zien dat kinderen met 

overgewicht en obesitas niet de gepaste ondersteuning krijgen om hun gedrag duurzaam te veranderen. Bij 

deze werkgroep zijn inmiddels de GGD, CJG, Punt Welzijn, kinderarts, huisartsen en platform Weert in 

Beweging betrokken. Vanuit de initiatiefgroep is er een ambitie ontstaan, namelijk: Als kerngroep ketenaanpak 

Weert aan de slag gaan met de aanpak voor een sluitende keten voor kinderen met overgewicht en obesitas 

(als één van de 35 gemeenten) en een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten. Dit model maakt deel uit van 

het Nationaal Preventieakkoord. Het plan van aanpak is gereed en klaar om in de praktijk gebracht te worden. 

Op dit moment wordt gezocht naar financiering voor de uitvoering.  
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3.3 Bijlage 3: Overzicht gezonde scholen Weert  
 

Basisonderwijs  

(Meerderweert) 

Gezonde 

school 

Vignet(ten)  Contactpersoon  Einddatum  

De Kameleon Ja Welbevinden 09-02-2024 

IKC Leuken Ja  Bewegen & Sport 

Voeding 

  04-06-2022 

11-07-2022 

Odaschool Ja Bewegen & Sport 02-04-2022 

Joannes Ja  Voeding 28-10-2023 

Swartbroek Ja  Voeding   23-07-2023 

Aan de Bron Ja  Welbevinden  08-02-2024 

De Firtel Start volgend 

schooljaar 

   

IKC Laar Nee     

SBO Het Palet Nee     

Basisonderwijs  

(Eduquaat) 

Gezonde 

school 

Vignet(ten)  Contactpersoon  Einddatum  

Het Dal  Ja Bewegen & Sport 27-09-2021 

OBS Molenakker  Ja  Bewegen & Sport 22-04-2023 

Graswinkel Ja  Bewegen & Sport 28-10-2023 

St. Jozef Nee     

Uitkijktoren Nee    

Bredeschool Moesel Start volgend 

schooljaar 

   

Duizendpoot Nee     

Basisonderwijs (overig)      

Montessorischool Ja Bewegen & Sport 18-04-2022 

Voorgezet onderwijs  Gezonde 

school 

Vignet(ten)  Contactpersoon  Einddatum  

Het Kwadrant Bezig  Welbevinden  

Philips van Horne Nee (niet meer)    

Het College Nee     

Widdonckschool Nee     
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MBO Gezonde 

school 

Vignet(ten)  Contactpersoon  Einddatum  

Gilde opleidingen Ja Bewegen & Sport 13-11-2023 
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3.4 Bijlage 4: Overzicht ondersteuning Beweegcoach en ondersteuning thema’s  
 

  Gezonde School MQ-
scan 

Daily 
Mile 

Kleuteronderwijs Natuurlijk Bewegen / 
buitengym (Het 
Bewegend Kind) 

TSO 

Eduquaat             

Het Dal Sport & Bewegen 
ondersteuning 
aanvraag 

Ja    ja   ja 

St. Jozef Ondersteuning 
aanvraag 

    ja ja   

Uitkijktoren       
 

  ja 

Bredeschool Moesel Startfase Ja        ja 

OBS Molenakker Sport & Bewegen   ja ja     

OBS Graswinkel Sport & Bewegen ja    ja ja  ja 

OJBS Duizendpoot Startfase ja    ja  ja   
              

Meerderweert             

Aan de Bron Welbevinden     ja   ja 

Odaschool Sport & Bewegen  ja        ja 

Kameleon Welbevinden ja ja  ja  ja   

Joannes Voeding ja   ja     

Swartbroek Voeding ja    ja     

IKC Leuken Sport & Bewegen - 
Voeding 

ja    ja     

IKC Laar   ja   ja   ja 

De Firtel Startfase ja  ja  ja ja   

Het Palet             

              

Overige scholen             

Montessorischool Sport & Bewegen           

Widdonckschool             

Het Kwadrant Ondersteuning 
Welbevinden 
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3.5 Bijlage 5: Evaluaties CF Sportvereniging per onderdeel 

 

3.5.1 Evaluatie CF Atletiek 

Evaluatieformulier combinatiefunctionaris sportvereniging schooljaar 2020-2021 

Gemeentelijke doelstellingen   

1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid. 

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. 

3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en andere organisaties. 

 

Algemene Informatie inzet combinatiefunctionaris 

Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk ligt op 

strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en 

samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast 

vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, een kleine rol op operationeel vlak (bijvoorbeeld een 

training verzorgen aan trainers). 

 

Taken  Uren inzet 

Doelstelling 1: Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en 

levensvatbaarheid. Toelichting over invulling:  

• Jeugdinstroom vergroten van onderaf middels bekendheid van de sport te creëren 

op scholen door clinics, atletiek na school inzet, sportactiviteiten tijdens de corona 

tijd, zomersportweek. 

• Opzet gemaakt voor sportaanbod 4-6 jaar, inmiddels begonnen met inzetten van 

aanbod. Hierdoor nieuwe aanmeldingen bij vereniging.  

• Ondersteuning aanbieden tijdens de volksloop, waar vooral ook de vraag lag bij 

het jubileum gedeelte.  

• Verzorgen van clinics atletiek op de basisscholen.  

• Activiteiten organiseren (atletiek na school, sportinstuif, zomersportweek 

activiteit, atletiek & handbal na school, clinics verzorgt bij sport na school) 

• Ondersteuning Singelloop 

 

Doelstelling 2: Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. Ik vind dat 

doelstelling 1 & 2 een overlap met elkaar hebben, wanneer je maatschappelijk goed 

betrokken bent als vereniging werk je automatisch ook naar een toekomstbestendige 

vereniging. Hierdoor zijn er activiteiten in overlap, die binnen 2 doelstellingen samen 

komen. 

• Clinics verzorgen op de basisscholen in Weert 
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• Uitvoering RaceRunning project bij AV Weert (start september 2020) 

• Grote clubactie 

• Atletiek na school 

Doelstelling 3: Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen 

en andere organisaties. Toelichting over invulling:  

• Afgelopen jaar heb ik de samenwerking gecontinueerd met de 

combinatiefunctionaris handbal, waarbij wij samen een activiteit hebben opgezet, 

waarbij de overeenkomsten van handbal en atletiek naar voren kwamen maar ook 

juist de verschillen. Daarnaast ook met andere combinatiefunctionarissen een 

dergelijke samenwerking verkend.  

• De samenwerking met JouwFysio geïntensiveerd tot realisatie racerunning 

(inmiddels framerunning)  

Bijdragen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrijving  

van de inzet): 

• Weerter sportakkoord 

• Overleg Fysiotherapeut rondom RaceRunning 

• Algemene ledenvergadering 

• IKS netwerkavond 

 

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk: 

Er zijn dit jaar clinics verzorgt op/bij diverse primair onderwijs scholen.  

 

Inzet projecten, nieuwe initiatieven in “Coronatijd”: 

• Bijdrage leveren aan de sportinstuif op de twee woensdagen, waarbij de kinderen 

ook aan een atletiekactiviteit mee konden doen. 

• Racerunning project is vormgegeven in de ‘Coronatijd’, waar uitgebreid tijd is 

gestoken in de plan van aanpak en inmiddels realisatie.  

• Stay@home trainingen opgezet en gecontinueerd.  

 

Contact momenten Punt Welzijn (overleg CF sportvereniging, andere contact momenten): 

• Werkbespreking 

• CF overleg sportverenigingen 

• Overleg momenten CF’s onderwijs voor plannen clinics etc. 

 

Samenwerkingspartners (kort overzicht van de samenwerkingspartners):  
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• Atletiek unie 

• AV Weert 

• Jouwfysio 

• Punt Welzijn 

• Het College 

• Basisscholen in Weert 

• Kwadrant 

• (jeugd)trainers AV Weert 

• Gemeente Weert 

• RaceRunning Nederland 

• Cf sportverenigingen 

• CF onderwijs 

• Clubactie 

• Organisatie Hema IJzerman volksloop 

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar ’21 – ’22:  

• De combinatiefunctionaris meer naar buiten toe laten zien (zodat duidelijk is 

binnen de vereniging wat de combinatiefunctionaris doet en waar zij voor ingezet 

kan worden). Wat zijn mijn taken en wat doe ik (stukje profilering). Hierbij ook de 

verbinding leggen en dat de juiste personen in de vereniging mij weten te vinden. 

 

Storystelling, een leuke quote of ervaring van aflopen schooljaar:  

Deelnemers van racerunning/framerunnng die buitengewoon blij zijn dat er inmiddels een 

aanbod gerealiseerd is. 
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3.5.2 Evaluatie CF Basketbal 

 

Evaluatieformulier combinatiefunctionaris sportvereniging schooljaar 2020-2021 

 

Gemeentelijke doelstellingen   

1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid. 

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. 

3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en andere organisaties. 

 

Algemene Informatie inzet combinatiefunctionaris 

Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk ligt op 

strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en 

samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast 

vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, een kleine rol op operationeel vlak (bijvoorbeeld een 

training verzorgen aan trainers). 

 

Taken  Uren inzet 

Doelstelling 1: Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en 

levensvatbaarheid. Toelichting over invulling:  

 

- Train de trainer; 

- Breedtesportplan opgesteld; 

- Vrijwilligersproject; 

- Trainersopleiding (BT2 en BT3); 

- Basketbal Bingo; 

- Meer mensen achter de socials; 

- Vrijwilligers werving 

 

Uitgevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijving van taken): 

 

- Tijdens stationstraining begeleiden van trainers (elke dinsdag 2,0 uur en zaterdag 1 uur) in 

totaal 8 trainers; 

- Overleg met TC over breedtesportplan; 

- 5 workshops voor de trainingsopleiding; 

- Filmpjes maken van basketbal skills en deze via socials delen, kinderen konden hieraan 
mee doen en een prijs winnen; 

- 3 workshops ‘meer vrijwilligers voor de club’; 

Gemiddeld  

4 uur per week 
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- Bijeenkomsten in werkgroep ‘vrijwilligers’; 

- Seizoensafsluiter (organisatie en uitvoering) – campagne vrijwilligers; 
 

Doelstelling 2: Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. Toelichting over 

invulling: 

- Aansluiten bij activiteiten van Punt Welzijn; 

- Basketbal Bingo; 

- Clinics op basisscholen in Weert; 

- Clinics op de BSO; 

- Community Heroes 0495 (CH0495); 
 

Uitgevoerde projecten (korte beschrijving uitgevoerde projecten): 

- Sportinstuif 23/09/2020 

- Indoor clinics op basisscholen (sept t/m dec 2020) 

- Outdoor clinics op basisscholen (mrt 2021) 

- Noodopvang clinics (jan en feb 2020); 

- Sportochtend in de meivakantie (4 mei); 

- Samenwerking met human kind (voor 5uur per week een werknemer van BAL in 
dienst bij Human Kind voor sportactiviteiten); 

- Werven van deelnemers voor CH0495; 

- Volgen van workshop als lifecoach voor CH0495; 

- Begeleiden project CH0495 als lifecoach; 
 

Gemiddeld 8 

uur per week 

 

(4 uur per week 

CH0495 en 

gemiddeld nog 

4 uur per week 

gevuld met 

overige 

activiteiten) 

Doelstelling 3: Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen 

en andere organisaties. Toelichting over invulling:  

- Sportakkoord (thema samenwerken); 

- Open Club; 

- LVO; en 

- Community Heroes 0495 (in samenwerking met Loket3) 
 

Bijdragen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrijving  

van de inzet): 

- Sportakkoord bijeenkomsten 
o Voorbereiding sportakkoord – 2 meetings; 
o Thema samenwerken – aanvoerder – 6 meetings; 
o Thema bewegen op school – speler – 2 meetings; 

- Werkgroep Open Club Weert; 

- Periodiek LVO-overleg; 

- Connectie met scholen om aan het maatschappelijke project deel te nemen 
(CH0495); 

- Connectie met Loket3 om aan het maatschappelijke project deel te nemen 
(CH0495); en 

- Open Club – niets vanwege COVID. 

Gemiddeld 2 

uur per week 

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk:  
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Uitkijktoren – 4 clinics – 2 x groep 6/7/8 = 2x 57 kids 

Oda School – 22 clinics – 2 x groep 3/4/5/6/7/8 = 2 x 276 kids 

IKC Leuken – 11 clinics – 2 x groep 3/4/5/6 + 3x groep 7/8 = 2x167 kids 

Joannes – 4 clinics – 2x groep 3/4/5/6/7/8 =  

Brede School Moesel – 10 clinics – 2x groep 5/6/7/8 = 2 x 140 kids 

Het Dal (outdoor) – 20 clinics – 2x groep 3/4/5/6/7/8 = 2 x 203 kids 

SNS indoor – 11x (Aan de bron, Grenslibel, Markeent) 

SNS outdoor – 5x (verschillende locaties) 

Inzet projecten, nieuwe initiatieven in “Coronatijd”: 

Basketbal Bingo (digitale basketbal activiteit) 

E-sports tournament (NBA 2K playstation toernooi) 

Zaterdagochtend training, vrije inloop (kids t/m 12 jaar) 

30 uur 

Contact momenten Punt Welzijn (overleg CF-sportvereniging, andere contact momenten): 

8x (denk ik) 

8 uur 

Samenwerkingspartners (kort overzicht van de samenwerkingspartners): 

LVO, Human Kind, Basisscholen in Gemeente Weert 

n.v.t. 

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar ’21 – ’22:  

Geen corona!  

 

Storystelling, een leuke quote of ervaring van aflopen schooljaar:  

Kids van de Oda-school wilde nadat ze de clinics gekregen hadden een handtekening van de 

H1-speler, Sander Hollanders en coach Jorrick Creyghton, en hebben op hun flyer nu 

allemaal een handtekening staan! 
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3.5.3 Evaluatie CF Handbal  

 

Gemeentelijke doelstellingen   

1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid. 

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. 

3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en andere organisaties. 

 

Algemene Informatie inzet combinatiefunctionaris 

Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk ligt op 

strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en 

samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast 

vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, een kleine rol op operationeel vlak (bijvoorbeeld een 

training verzorgen aan trainers). 

 

Taken  Uren inzet 

Doelstelling 1: Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en 

levensvatbaarheid. Toelichting over invulling: 

 Ledenwerving 

 Begeleiden jeugdkader 

 Adviseren en ondersteunen TA (sinds januari 2021 contact persoon 

 TA-bestuur) 

 Vrijwilligers commissie continueren (gestart met cursus “meer vrijwilligers voor de club” 

 

Uitgevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijving van taken) 

Werven van leden: - Clinics PO 

- Clinics SNS 

- Extra activiteiten sportverenigingen (Corona tijd)  

- Clinics tijdens Noodopvang. 
 

Kinderen begeleiden en doorsturen naar clubtrainingen. 

Jeugdkaderleden begeleid en ondersteund met extra/nieuwe trainingsstof. 

Cursus: Meer vrijwilligers voor de club. 

Mooi methodiek (helaas na 1 sessie gestopt) 

Adviseren en meedenken binnen de TA ( vanaf januari als contact persoon tussen TA en 

Bestuur). 

40% 
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Begeleiding gegeven aan Cios stagiaires. 

Contacten onderhouden met LIMBURG HANDBAL 2.0 (Limburgse kampioenschappen) 

Samen met enkele personen binnen de vereniging aanzet gegeven om U12 training groep te 

starten. Hiervoor ook de contacten onderhouden met buurvereniging MEOS. 

Zitting genomen in diverse werkgroepen Sportakkoord Weert. Uiteindelijk gekeken welke 

voor ons als vereniging het meest kan toevoegen: 

Vitale sport en beweegaanbieders!! 

Doelstelling 2: Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. Toelichting over 

invulling: 

Clinics/kennismakingslessen PO geven ( helaas door corona niet in het VO geweest). 

Promotie Handbal sport algemeen (extra georganiseerde evenementen corona voor kids 

PO). 

Samenwerking met andere (sport)verenigingen o.a sportakkoord. 

Na schoolse activiteiten (SNS, BSO)  

Campagne “Maak het verschil voor een kind” (met GGZ)  

Tijdens de corona periode zijn er ook Handballessen geven tijdens de noodopvang op de 

diverse scholen. 

Uitgevoerde projecten (korte beschrijving uitgevoerde projecten): 

Clinics PO/ kennismakingslessen SNS en BSO.  

Samen met andere verenigingen activiteiten opgezet voor PO om kids toch te laten sporten 

in Corona tijd. 

Meegewerkt aan de campagne ‘maak het verschil voor een kind” (met GGZ) 

Bezig met opzetten kader/bestuurlijk ondersteuning Weerter sportakkoord (kinderen met 

een rugzakje/ kijkje in de keuken) 

40% 

Doelstelling 3: Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen 

en andere organisaties. Toelichting over invulling:  

 

CF’s Sportverenigingen 

Onderwijs vakleerkrachten 

Met GGZ 

Limburg Handbal 2.0 

Samenwerken andere organisaties (o.a Sportakkoord) 

HV Stramproy  
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Bijdragen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrijving  

van de inzet): 

Online overleggen CF’s Sportverenigingen/ team vakleerkrachten 

Overleggen met GGZ 

Overleggen rondom Sportakkoord 

Telefonisch contact Limburg Handbal 2.0 (rondom kampioenschappen, U12 training groep). 

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk: 

Het afgelopen schooljaar zijn er 2 periodes geweest waarin er wel kennismakingslessen 

Handbal zijn gegeven(niet op alle scholen werd de inzet van ‘externe personen’ op prijs 

gesteld.  

Van September t/m December zijn er binnen handbal kennismakingslessen geweest. Na de 

voorjaarsvakantie (Februari) zijn deze lessen door gegaan op het schoolplein of een 

buitenaccommodatie in de buurt. Diverse groepen 3 t/m 8 maar ook kleutergroepen zijn 

meegenomen in de lessen. 

Joannesschool 75 ll 2x 

Aan de Bron    120 ll 2x 

Kameleon        40 ll 2x 

Odaschool      95 ll 2x  

Graswinkel     90 ll 2x 

Brede school Moesel  90 ll 2x 

Uitkijktoren 60 ll 2x 

Montessori school  80 ll 2x  

OBS Molenakker 120 ll 2x 

Swartbroek  60 ll 2x 

Het Dal    75 ll 2x 

ST Jozef   40 ll 2x 

Ook tijdens de noodopvang in de corona periode zijn erop diverse scholen handbal 

lessen gegeven.  

 

Inzet projecten, nieuwe initiatieven in “Coronatijd”: 

Tijdens de periode dat de scholen ivm corona gesloten waren zijn er wel SNS lessen buiten 

gegeven. Ook hebben we extra naschoolse activiteiten georganiseerd en lessen geven 
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tijdens de noodopvang bij diverse scholen.  

Contact momenten Punt Welzijn (overleg CF sportvereniging, andere contact momenten): 

Overleg Cf’s sportverenigingen en onderwijs 

Pio’s (lessen voorbereidingen) 

Beweegmakelaar 

Niels Peulen 

Team vrijwillige inzet 

Jogg regisseur (Thomas Witjes)  

 

Samenwerkingspartners (kort overzicht van de samenwerkingspartners): 

Leerkrachten PO 

CF’s sportverenigingen en onderwijs 

Niels Peulen teamcoach gezonde leefstyle 

Sporthal beheerders 

Medewerkers BSO 

Beweegmakelaar 

Trainers/ coördinatoren  U12 trainingsgroep (Handbal school) 

Jogg regisseur 

Pio’s team gezonde leefstyle/Puntwelzijn 

Ambtenaren gemeente Weert (sporthal en accommodatie verhuur) 

Margo Frissen (Limburg Handbal 2.0) 

Fien Beijers (met GGZ) 

Hans Corstjens (beeldvang) 

Contactpersonen buurvereniging Meos Nederweert 

Bestuur, TA leden, Kaderleden HV Rapiditas 

 

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar ’21 – ’22:  

Communicatie binnen de vereniging is helaas mede door geen fysieke contacten(Corona) 

niet goed.  Het gaat hier op meerdere vlakken mis. 

 

Storystelling, een leuke quote of ervaring van aflopen schooljaar:  

‘Afgelopen schooljaar heb ik op alle fronten veel collega’s in het onderwijs vervangen. Dit 

heeft me enorm geholpen in een persoonlijke groei. Tijdens de gymlessen heb ik ook veel 
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andere sporten gegeven, hier heb ik veel ervaring door opgedaan. En vooral ook geleerd 

creatief te zijn in oplossingen bedenken.  Dit is fijn om mee te nemen in mijn werk als CF 

Handbal kan ik me breder oriënteren.’  
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3.5.4 Evaluatie CF Natte Sporten  

Evaluatieformulier combinatiefunctionaris sportvereniging schooljaar 2020-2021 

 

Gemeentelijke doelstellingen   

1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid. 

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. 

3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en andere organisaties. 

 

Algemene Informatie inzet combinatiefunctionaris 

 Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk ligt op 

strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en 

samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast 

vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, een kleine rol op operationeel vlak (bijvoorbeeld een 

training verzorgen aan trainers). 

  

 

Taken  Uren inzet 

Doelstelling 1: Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en 

levensvatbaarheid. Toelichting over invulling:  

Voor zowel het zwembad als de vereniging is de visie een leven lang zwemplezier. 

Hieronder is in het geel aangegeven wat de cf nattesporten voor de vereniging heeft 

gedaan om dit te bereiken en in het groen voor het zwembad.  

  

Uitgevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijving van taken): 

- Opstellen en bijstellen van het jeugdplan à uitvoering/ begeleiding 

jeugdopleiding 

- Kaderbehoud à vrijwilligersbeleid 

- Begeleiding trainers en stagiaires tijdens trainingen/ zwemlessen. 

  

Jeugdopleiding/ jeugdplan 

 Afgelopen schooljaar is de cf natte sporten bezig geweest met het bijstellen van het 

jeugdplan met als doel de zwemsport te promoten en kinderen van zwemlessen 

(superspetters) te enthousiasmeren voor de zwemsport en dus leden te werven. Er zijn 

een aantal kinderen doorgeschoven van de zwemles naar de wedstrijdsport.  

De taak was om ouders te informeren over de jeugdopleiding en trainers te begeleiden. 

Die begeleiding werd later uit handen gegeven aan ervaren trainers binnen de Rog.  
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Kaderbehoud: 

Het blijft lastig om vrijwilligers te vinden. De Rog kampt met een tekort aan vrijwilligers. 

Maar vanuit de vereniging zijn er wel een aantal jonge zwemmers die meer training gaan 

geven (bij de jeugdopleiding). 

Om de Rog meer te laten zien, is er bij de vereniging het sportakkoord aangehaald om te 

kijken of ze via die weg vrijwilligers konden krijgen. Vanuit de Rog was daar echter weinig 

belangstelling voor.. 

Er is dit schooljaar een start gemaakt met een uitwerking van een vrijwilligersbeleid.  

Training geven: 

Er is op dinsdagavond training gegeven aan de beginnende wedstrijdzwemmers en op 

woensdag zwemles gegeven bij superspetters. Dit kon echter maar tot december 2020, 

toen er een volledige lockdown kwam. 

Sinds die lockdown zijn er ook geen trainingen meer gegeven. Een zwemles wel nog een 

enkele keer.  

In november 2020 heeft angegeven te willen stoppen met CF natte sporten.  

Vanaf 1 april is ze bij de Rog gestopt (vanwege beëindiging CF natte sporten). Van 1 april 

2021 tot en met augustus 2021 is er geen vervanging geweest voor CF natte sporten.  

Tot en met 1 juli 2021 zijn alleen nog de taken voor het zwembad vervuld CF natte 

sporten.  

  

Uitgevoerde taken voor zwembad (korte beschrijving van taken): 

- Bekendheid geven aan zwembad de ijzeren man middels activiteiten met als doel 

een stijging in bezoekersaantal en een leven lang zwemplezier en zwemveiligheid 

van jong tot oud. 

Activiteiten:  

Dit jaar zouden er een aantal activiteiten plaatsvinden om het zwemplezier en 

zwemveiligheid te bevorderen. Veel van deze activiteiten zijn, wegens corona, niet door 

kunnen gaan (denk hierbij aan de zwemvierdaagse en de zwemsportdag).  

Activiteiten die wel hebben plaatsgevonden, waren:  

- Proef de zwemsport à 26 september 2020 (tijdens de nationale sportweek). 

Hierin kwamen 3 verschillende zwemsporten aan bod en werden middels de 3 

verenigingen aangeboden als clinic. 

Dit waren: 

• Waterpolo (ZPC de Rog) 

• Synchroonzwemmen (ZPC Nederweert) 
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• Reddingszwemmen (reddingsbrigade Weert) 

  

Voor de zwemsportdag en zwemvierdaagse is het organiseren wel nog tot op het laatste 

moment gedaan. Dus hier hebben ook uren in gezeten.  

Doelstelling 2: Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. Toelichting over 

invulling: 

- Bevorderen gezond gedrag binnen de ROG, maar ook daarbuiten; 

zwemchallenge, gezonde voeding, gezonde sportkantine  

- Bevorderen gezond gedrag binnen zwembad de ijzeren man; swim 2 play 

- Organisatie zwemsportdag (bijzondere doelgroepen) 

- Organisatie zwemvierdaagse (van jong tot oud) 

Uitgevoerde projecten (korte beschrijving uitgevoerde projecten): 

Activiteiten: 

- De zwemvierdaagse en zwemsportdag kon afgelopen jaar helaas niet doorgaan 

vanwege corona.  

- De intentie was om de Zwemchallenge tijdens de zwemvierdaagse te doen, maar 

kon helaas niet doorgaan. Dit is wel een speerpunt van volgend schooljaar, 

omdat dit gaat om zwemveiligheid.  

- Het bevorderen van gezond gedrag binnen de Rog is niet aan bod gekomen. Dit 

is wellicht een speerpunt voor komend schooljaar. Dit geldt dus voor de gezonde 

sportkantine. Zwembad staat open voor een gesprek met de horeca/ beachclub. 

  

Doelstelling 3: Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen 

en andere organisaties. Toelichting over invulling:  

Er zijn verschillende samenwerkingen geweest afgelopen jaar.  

- Er zijn meer contacten gelegd met ZPC Nederweert. Het doel is het bevorderen 

van een leven lang zwemplezier, op wat voor manier dan ook. Binnen ZPC 

Nederweert is er synchroonzwemmen. Dit hebben ze in Weert niet.  

- Samenwerking met het bestuur van de Rog. (wedstrijdzwemmen, waterpolo en 

superspetters samen met het dagelijks bestuur). à aansluiten bij 

bestuursvergaderingen.  

- Samenwerking tussen Rog en zwembad à bij verschillende activiteiten van het 

zwembad hebben we de Rog gevraagd om een activiteit te draaien om hun 

vereniging te promoten.  

 

Bijdragen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrijving van de 

inzet): 

- Afgelopen schooljaar zijn er een aantal overleggen geweest binnen de Rog (over 

het verloop en jeugdopleiding en de ontwikkelingen binnen superspetters).  

- Er zijn dit jaar te weinig tussentijdse evaluatiemomenten geweest. Voor komend 

jaar het volgende: 

• 4x per jaar een tussentijdse evaluatie over de activiteiten/ projecten binnen Rog 

en zwembad. Dit kan apart van elkaar.  
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• 2x per jaar een tussentijdse evaluatie met het zwembad en Rog samen over de 

invulling van de functie en de ontwikkeling van de CF.  

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk: 

Tijdens de nationale sportweek zijn er clinics aangeboden: 

Waterpolo à 10 deelnemers 

Synchroonzwemmen à 15 deelnemers 

Reddingszwemmen à 15 deelnemers  

Tijdens Swim 2 Play hebben verschillende basisscholen in Weert deelgenomen.  

  

Inzet projecten, nieuwe initiatieven in “Coronatijd”: 

Tijdens de coronaperiode konden mensen niet komen zwemmen, zowel op recreatief 

gebied als bij de zwemlessen. Om te zorgen dat kinderen van zwemlessen het zwemmen 

niet zouden ‘verleren’, zijn er filmpjes gemaakt in het zwembad met oefeningen die 

kinderen thuis konden doen.  

Baby-peuterzwemmen (zwembad) 

Voor het project baby-peuterzwemmen was dit schooljaar het doel om het arrangement 

‘teddybeerzwemmen’ om te zetten naar ‘Bliss’. Bliss is helemaal geïntegreerd in het 

zwembad en om te zorgen dat Bliss ook terugkomt in het baby peuterzwemmen, zijn de 

volgende dingen gedaan: 

- Diploma’s maken met Bliss 

- Liedjes maken met Bliss erin verwerkt 

- Folders en website aanpassen naar Bliss  

- Nieuwe flyers rondbrengen in kinderopvangcentra, huisartsenpraktijken, 

kinderfysiotherapeuten etc.  

Stuurkaarten (zwembad) 

De cf natte sporten is voor het zwembad aan de slag gegaan met het maken van 

stuurkaarten. Deze stuurkaarten zijn bedoeld voor arrangementen die mensen kunnen 

boeken voor een activiteit. Dit zijn de thema’s:  

- Teambuilding op het droge 

- Teambuilding in het water 

- Sport en spel op het droge 

- Sport en spel in het water 

- Aquabootcamp 

- Aquafun 

- Bootcamp op het droge   

Bijkomend was het aanschaffen en ordenen van materialen per thema. Dit met als doel 

dat collega’s van het zwembad maar de materialen hoeven te pakken en snel kunnen 

starten. De stuurkaarten (mediakaarten per spel uitgewerkt) zitten daarbij.  
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Landtrainingen (Rog) 

Voor de vereniging zijn landtrainingen op papier gemaakt die zwemmers thuis konden 

doen.  

Contact momenten Punt Welzijn (overleg CF sportvereniging, andere contact momenten): 

Afgelopen jaar zijn er verschillende momenten geweest waarbij we een tussentijdse 

evaluatie hebben gehad samen met Punt Welzijn en de Rog/ zwembad. Ook zijn er een 

aantal overleggen geweest met alle CF’s sportvereniging.  

  

Samenwerkingspartners (kort overzicht van de samenwerkingspartners): 

- Samenwerking bijzondere doelgroepen; PSW à zwemsportdag. 

- Samenwerking met onderwijs (Swim 2 play, doel: bevorderen zwemveiligheid en 

plezier tijdens swim 2 play) 

- Samenwerking NRZ (Nationale zwemchallenge) 

- Samenwerking met sportopleidingen (CIOS, Summa, Fontys) om stagiaires te 

begeleiden in hun (verenigings/zwembad)stage  

- Samenwerking tussen ROG en zwembad 

- Samenwerking tussen besturen binnen de ROG 

- Samenwerking tussen ROG en andere zwemverenigingen  

- Samenwerking met Punt Welzijn   

  

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar ’21 – ’22:  

- Meerdere evaluatiemomenten per schooljaar om te kijken naar: 

• Ontwikkeling CF 

• Ontwikkeling projecten binnen Rog en zwembad  

  

- Verder moet de CF op tijd aan de bel trekken als er zaken niet goed lopen.  

- Goede overdracht voor nieuwe CF natte sporten 

  

Storystelling, een leuke quote of ervaring van aflopen schooljaar:  

‘Home is where the pool is’ 

  

  

 

 

3.5.5 Evaluatie CF Turnen  

 

Evaluatieformulier combinatiefunctionaris sportvereniging schooljaar 2020-2021 

 

Gemeentelijke doelstellingen   

1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid. 

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. 
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3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en andere organisaties. 

 

Algemene Informatie inzet combinatiefunctionaris 

Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk ligt op 

strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en 

samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast 

vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, een kleine rol op operationeel vlak (bijvoorbeeld een 

training verzorgen aan trainers). 

 

Taken  Uren inzet 

Doelstelling 1: Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en 

levensvatbaarheid. Toelichting over invulling:  

 

De meeste tijd is gestoken in de bestuurlijke taken zoals het veilig sportklimaat en de 

nieuwe pedagogische visie van de KNGU. Het bestuur van JvW is wederom weg. Om dit op 

te vangen is er gekeken naar een functie als vereniging coördinator. Uiteindelijk zijn de 

taken voor de recreatieve groepen door de CF turnen opgenomen. Het recreanten 

train(st)ers team is geprobeerd beter te laten samenwerken. Uiteindelijk is dit richting het 

buiten turnen en later weer het binnen turnen goed gelukt. Voor de toekomst van JvW is het 

recreanten train(st)ers team erg belangrijk. De recreantenafdeling is het grootste deel van 

de vereniging. Dat het daar lekker loopt, een duidelijk aanspreekpunt is, iedereen durft te 

zeggen wat er speelt en ook iedereen gehoord wordt was een van mijn belangrijkste taken 

dit seizoen.  

 

Sinds de lockdown is er opgemerkt dat er veel (recreatieve) leden stoppen. Om nieuwe leden 

te werven start er in september een ‘Jan van Weert Turnweek’. Lessen worden opengesteld 

en zijn gratis te bezoeken voor niet leden. Zo wordt er gehoopt dat de drempel om lid te 

worden wordt verkleint.  

 

Samen met Mariska Sanders is er een behoefte peiling opgezet binnen alle train(st)ers van 

JvW. Er speelde allerlei dingen, ook binnen de wedstrijdgroep. In kleine groepjes is er een 

vragenlijst afgenomen en ook doorvragen naar de behoefte die er speelt wbt workshops 

etc.  

 

Uitgevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijving van taken): 

 

Omdat de turnhal gesloten was zijn de taken vooral gericht op het Veilig Sportklimaat en 

het nieuwe pedagogisch sportklimaat vanuit de KNGU. Het is echter nog niet gelukt om dit 

toe te passen binnen JvW omdat we van mening zijn dat  de train(st)ers fysiek bij elkaar 

moeten brengen om informatie te laten doordringen. Dit zelfde geldt voor de behoefte 

peiling binnen de train(st)ers, erg belangrijk. Hopelijk kan dit volgend seizoen fysiek.  
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Het bij elkaar brengen van het recreanten train(st)ers team was een lastige uitdaging en 

speelt al jaren. Er is geen klik in het team door het grote leeftijd verschil. Het was lastig om 

de goede management stijl te gebruiken die aansloot bij train(st)ers van 14 jaar en bij 60 

jarige. Uiteindelijk is er een manier gevonden waarbij iedereen zijn mening kon geven en 

ook gehoord werd. Niet meer alles zelf voorbereiding, maar iedereen mee laten denken. 

Communicatie is hierbij erg belangrijk en dat loopt nu prima!  

 

Voor de ‘Jan van Weert Turnweek’ wordt er in de voorbereiding meegedacht. Ook hier is het 

weer belangrijk om een juiste manier te vinden om het team te laten samenwerken en 

iedereen zich op zijn plek voelt.   

 

 

Doelstelling 2: Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. Toelichting over 

invulling: 

 

In 2020-2021 zijn er niet heel veel clinics gegeven vanwege covid-19. De turnhal is lange tijd 

gesloten geweest en gymlessen werden door collega’s buiten geven. Van oktober tot 

december zijn er enkele clinics gegeven en in de meivakantie twee clinics tijdens een 

sportdag.  

 

Uitgevoerde projecten (korte beschrijving uitgevoerde projecten): 

 

De clinics die hebben kunnen plaatsvinden in het basisonderwijs tijdens de gymlessen. 

Tijdens de meivakantie is er in samenwerking met alle CF Sportvereniging collega’s een 

sportdag georganiseerd voor kinderen uit Weert van groep 3 t/m 8. Dit was een geslaagde 

middag met rond de 30 aanmeldingen. Clinics vonden plaats in de turntent bij de turnhal 

omdat de turnhal zelf nog steeds gesloten was.  

 

 

Doelstelling 3: Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen 

en andere organisaties. Toelichting over invulling:  

 

Ook dit jaar weer geprobeerd om Tensor Turnen en Jan van Weert meer te laten 

samenwerken. Tijdens de tweede lockdown is dit erg goed gegaan. Er is veel overleg 

geweest over het buiten turnen (en daarna ook weer over het binnen turnen). Samen 

hebben we het voor elkaar gekregen om buiten de tent op te zetten en daar met onze leden 

in te turnen.  
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Ook is er gekeken naar de mogelijkheden om ook binnen Tensor Turnen een CF Turnen in te 

zetten. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met Niels, Hanneke (Tensor) en CF Turnen. 

Omdat Tensor vrijwel alles nog steeds goed kan zelf regelen wordt er nog niet gekozen voor 

een CF. Wellicht in de toekomst.  

 

Tijdens het Weerter Sportakkoord is er samengewerkt met 4 verenigingen: BAL, HV Weert, 

Rapiditas en SV Laar. Deze 4 verenigingen zijn, net zoals Jan van Weert, betrokken bij de 

werkgroep ‘Vitale Sport- en Beweegaanbieder’. Samen hebben we verschillende overleggen 

gehad en daarbij gekeken welke knelpunten er in het verenigingsleven spelen. Daar zijn 

twee belangrijke speerpunten uitgekomen die we samen gaan aanpakken.  

 

 

Samen met Mariska Sanders van team vrijwillige inzet Punt Welzijn is er een 

behoeftepeiling opgezet voor alle train(st)ers binnen Jan van Weert. Er speelde heel wat 

dingen binnen het train(st)ersteam die we graag wilde oplossen. Deze behoeftepeiling 

hebben we echter nog niet kunnen uitvoeren vanwege covid-19.  

 

Bijdragen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrijving  

van de inzet): 

- Weerter Sportakkoord  

- Jan van Weert & Tensor Turnen 

- Team vrijwillige inzet Punt Welzijn  

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk: 

Locatie Clinics gegeven Clinics gepland Totaal deelnemers 

gegeven clinics 

Activiteit 

meivakantie 

2 2 30  

 

Gymlessen 

basisonderwijs 

14 67 534 

Sport na School 0 3 0 

Totaal: 2 2 564 

 

 

Inzet projecten, nieuwe initiatieven in “Coronatijd”: 

Tijdens de tweede lockdown is er voornamelijk samen met het bestuur kleine ‘probleempjes’ 

binnen de vereniging opgelost en gewerkt aan het versterken met de band m.b.t. de 

recreatieve train(st)ers. Samen hebben we uiteindelijk het buiten turnen weer op kunnen 

zetten.  
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In de meivakantie is er buiten een sportdag georganiseerd door alle CF Sportvereniging. Er 

werd ook een clinic turnen gegeven in de turntent! Twee groepen van ongeveer 15 kids.  

Contact momenten Punt Welzijn (overleg CF sportvereniging, andere contact momenten): 

- Overleg CF Sportvereniging  

- Overleg team Gezonde Leefstijl  

- Overleg activiteitenbudget  

 

Samenwerkingspartners (kort overzicht van de samenwerkingspartners): 

- Punt Welzijn 

- Tensor Turnen  

- Weerter Sportakkoord (BAL, Rapiditas, HV Weert & SV Laar)  

- Basisscholen Weert  

- Gemeente Weert  

- KNGU 

 

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar ’21 – ’22:  

Welke stijl van managen kan er het beste toepast worden in verschillende situaties die 

aansluiten bij de behoefte van de doelgroep? 

Ontstaan uit het gegeven dat recreanten team erg stroef is in de omgang en snel negatief 

denkt. Bedenken hoe er tegemoet gekomen kan worden zodat we er samen uit kunnen 

komen. Manier van managen die nu gebruik wordt sluit niet aan bij hun behoeften en 

werkt averechts.  

Meer variatie in oefeningen gebruiken bij het geven van clinics 

Gaat wel al stukken beter, maar er is nog veel meer mogelijk. Er is gebruik gemaakt van 

Pinterest en Instagram en de hulp van verschillende collega’s ingeschakeld.  

 

Storystelling, een leuke quote of ervaring van aflopen schooljaar:  

Vanwege covid-19 was de turnhal lange tijd gesloten. Samen met Tensor Turnen hebben we 

buiten een grote ‘Turntent’ met alle toestellen uit de turnhal neergezet. Leden vonden het 

fantastisch!  

 

 

 

3.5.6 Evaluatie cf Hockey 

Evaluatieformulier combinatiefunctionaris sportvereniging schooljaar 2020-2021 

 

Gemeentelijke doelstellingen   

1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid. 

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. 

3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en andere organisaties. 
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Algemene Informatie inzet combinatiefunctionaris 

Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk ligt op 

strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en 

samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast 

vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, een kleine rol op operationeel vlak (bijvoorbeeld een 

training verzorgen aan trainers). 

 

 

 

Taken  Uren inzet 

Doelstelling 1: Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en 

levensvatbaarheid. Toelichting over invulling:  

 

De belangrijkste taak als CF Hockey is dat het imago van de totale hockeysport verhoogd 

wordt in de gemeente Weert. (voornamelijk jeugd). Door kinderen op jonge leeftijd kennis 

te laten met de hockeysport, kunnen zij hierin een interesse ontwikkelen. Door minimaal 2 

lessen per jaar een hockey clinics te verzorgen kan deze interesse zich verder ontwikkelen. 

Als de algemene interesse in de hockeysport vergroot wordt binnen gemeente Weert, zal 

H.V. Weert hier de vruchten van plukken, omdat er meer kinderen lid willen worden van de 

club. Meer leden betekent automatisch meer toekomstbestendigheid, meer draagkracht en 

levensvatbaarheid.  

 

Uitgevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijving van taken): 

• Organiseren, coördineren en verzorgen van Hockey clinics 

• Organiseren, coördineren en verzorgen van Hockey na School. 

• Organiseren, coördineren en verzorgen van Funkey Fiësta 

• Organiseren, coördineren en verzorgen van gezamenlijk evenementen met andere 
CF Sportvereniging.  

• Verzorgen clinics Zomersport week.  

• Verzorgen clinics na schoolse opvang 

• Verzorgen clinics Sport na School 
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Doelstelling 2: Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. Toelichting over 

invulling: 

 

Binnen de functie kom je in aanraking met veel maatschappelijke organisaties zoals 

basisscholen, andere verenigingen, Punt Welzijn en na schoolse opvang. Verder is er 

deelgenomen aan het Weerter Sportakkoord.  

 

Uitgevoerde projecten (korte beschrijving uitgevoerde projecten): 

• Verzorgen clinics Zomersport week.  

• Verzorgen clinics na schoolse opvang 
• Organiseren, coördineren en verzorgen van gezamenlijk evenementen met andere 

CF Sportvereniging.  

• Organiseren, coördineren en verzorgen van Hockey clinics 

• Weerter Sportakkoord.  
 

 

Doelstelling 3: Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen 

en andere organisaties. Toelichting over invulling:  

 

• Weerter Sportakkoord: Vanuit deze functie is er deelgenomen aan verschillende 
werkgroepen binnen het sportakkoord. Hierbij is er  samengewerkt met 
voorzitters van verenigingen tot leden van dorpsraden.  

• Punt Welzijn 

• Basisscholen Gemeente Weert 

• CF sportvereniging. Samen met andere CF sportverenigingen zijn er gezamenlijke 
activiteiten georganiseerd tijdens de Nationale sportweek en een meivakantie 
activiteit 

 

Bijdragen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrijving  

van de inzet): 

 

 

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk: 

 

School Clinics gegeven Aantal deelnemers 

IKC leuken 

 

2 110 

Montessorischool Weert 2 60 

OBS de Uitkijktoren  

 

2 60 

74 
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BS de Firtel 

 

2 70 

BS Het Dal 

 

2 60 

BS St. Jozef 

 

2 60 

Brede school Moesel 

 

2 70 

OBS Molenakker 

 

2 200 

OJBS de duizendpoot  

 

2 45 

 

Inzet projecten, nieuwe initiatieven in “Coronatijd”: 

N.V.T 

 

Contact momenten Punt Welzijn (overleg CF sportvereniging, andere contact momenten): 

• Werkbespreking 

• CF overleg sportverenigingen 

• Overleg momenten CF’s onderwijs voor plannen clinics etc. 

• Evaluatiemoment  

 

Samenwerkingspartners (kort overzicht van de samenwerkingspartners): 

• Punt Welzijn 

• Gemeente Weert 

• Basisscholen Gemeente Weert 

• Stagiaires (Summa, Cios, Fonty’s ) 

 

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar ’21 – ’22: 

Formulier met alle benodigde informatie vragen voor inplannen clinics  

Flyeren na clinics 

Hockey na school tussentijds blijven promoten 

Weer 6 weken voor de activiteit of evenement beginnen met PR 

 

 

Storystelling, een leuke quote of ervaring van aflopen schooljaar:  

De realisatie dat kinderen mij alleen zien als gymmeester. Op het moment dat de kinderen 

mij zien bij H.V. Weert, dan kunnen ze moeilijk begrijpen wat ik daar kom doen.  
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Dat ik veel kinderen enthousiast heb kunnen maken voor de hockeysport.  

2 keer 75 aanmeldingen bij Funkey Fiësta 
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3.6 Bijlage 6 Notulen evaluatie gesprek CF BSO schooljaar 2020-2021 

 

Notulen Overleg BSO voor iedereen (tussenevaluatie)   

 
Datum en tijd 14-10-2021  13.00  – 14.00 uur 

Locatie: Teams 
 

Aanwezig 

 
Afwezig: 

Notulist:  

01. Opening en 
mededelingen 
 

 

Geen verdere mededelingen of opmerkingen op notulen.  

02. Organisatie en uitvoering • Cultuur evaluatie → 13 december ism RickRaakt! 

• Verduurzaming cultuur → nieuwe aanvraag DOEN Midden-
Limburg.  

 

• Elke locatie geeft een korte evaluatie over de cultuuractiviteiten 
op de BSO. 

• Chaz maakt hier een vragenlijst voor. 
 

03. Sport en bewegen op de BSO  
 

• Meer afwisseling tussen onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw kinderen. Vooral op de grotere locaties BSO 
Waterval en BSO Leuken.  

• Op BSO Regenboog voorlopig geen activiteiten.  

• Meer thematische gericht werken (Meer op leerlijnen, dan op 
thema’s). 

 
 

04.  BSO voor Iedereen  
 

• Aantallen 
- Leuken: 5 kinderen 
- Markant: 15 kinderen 
- Waterval: 5 kinderen 
- Regenboog: t.n.b. gesloten 

 

• Informatievoorziening ontwikkelt: 
BSO voor Iedereen - Punt Welzijn  
Inclusief een introfilmpje, flyer en stappenplan. 
 

• Meer aandacht gaan vragen op IKC Leuken en Aan de Bron. Ook 
vanwege de functie wisselingen op deze locaties. Nieuwe 
koppelingen/netwerk gaan leggen op deze locaties.  

05. Bestuurlijk overleg  Terugkoppeling 

• 14-10-2021: Er heeft nog geen bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden.  

06. Cultuur 
 

Voorlopige opzet 2022: 

• 4 cyclussen van 3 lessen per locatie. 
- Dans  
- Muziek  
- Circus  
- Beeldend/drama 

https://www.puntwelzijn.nl/voor-wie/gezonde-leefstijl/gezonde-school-kinderopvang/bso-voor-iedereen/
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• In samenwerking met RickRaakt! en andere organisaties 

• Nieuwe subsidie aanvraag bij DOEN. 
 
 

07. Planning 22  De planning voor januari tot en met juni zal na de herfstvakantie worden 
gemaakt.  

• In samenspraak met locaties 

• In afstemming met Glenn 

• In afwachting van BSO Regenboog 
 
 

08. WVTTK.  Geen verdere opmerkingen. 
 
Volgende vergadering de wens iedereen fysiek te ontmoeten en niet via 
Teams. Graag met het complete groepje. 
 

09. Volgende evaluatie 02-12-2021  
13:00 – 14.30  
Locatie: Punt Welzijn Beekstraat 54 
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3.7 Bijlage 7 Evaluatie CF VO (Kwadrant) 2020-2021 

 

                Evalutie Combinatiefunctionaris VO 
 

 

Naam school/Organisatie:  Het Kwadrant, Weert 
 
Naam combinatiefunctionaris: 
 
Periode:  Schooljaar 2020-2021 
 
Datum:  juli 2021 
 

Activiteit  Data  Aantal deel- 

nemers 

Aantal uitgevoerde 

activiteiten  

Opmerkingen   

Sportakkoord gemeente 

Weert 

7-7-2020 

13-10-2020 

18-11-2020 

 

 * Deelname 

bijeenkomsten 

sportakkoord 

Gemeente Weert (1,5u) 

*bijeenkomst aan de 

sla met het 

sportakkoord (1,5u) 

 

 

Zwemonderwijs Juli 2021 

30-6-2021 

30-6-2020 

8-7-2020 

15-7-2020 

11-8-2020 

26-8-2020 

 

 

 

 

15 leerlingen 

 

*aanvraag subsidie 

*offerte subsidie 

*evaluatie schooljaar 

2020-2021 

*beschikking subsidie 

* 20 zwemlessen voor 

ISK/ NTC leerlingen 

* administratieve 

afhandelingen 

* evaluatie ISK 

zwemonderwijs 

* gesprekken met 

gemeente tav nieuwe 

subsidie aanvraag 
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Pauzesport 16-9-2020  *gesprek 

(Punt Welzijn) 

 

Onderzoek sport- en 

eetgedrag HAN 

5-10-2020 

12-10-2020 

200 *gesprek, coördinatie 

en uitvoering 

onderzoek (3u)  

 

Ambitie Sportakkoord Meer 

bewegen op en rond 

scholen 

16-12-2020 

12-1-2020 

27-1-2020 

22-2-2021 

24-3-2021 

26-3-2021 

29-3-2021 

12-5-2021 

8-7-2021 

 

 

 *bijeenkomst 

werkgroep (1,5u) 

*intern document sport 

na school aanbod, 1e 

opzet 

*bijeenkomst 

werkgroep (1,5u) 

* bijeenkomst 

werkgroep (1u) 

* bijeenkomst 

werkgroep (1u) 

* gesprek 

(1u) 

* projectgroep 

materialen, 

(1/2u) 

 

Ambitie Sportakkoord 

Samenwerken 

6-1-2020  *bijeenkomst 

werkgroep (1,5u) 

 

 

Bewegend rekenen Jan – juli 2021 150 lln leerjaar 1 *intern onderzoek 

Kwadrant 

* schrijven subsidie 

aanvragen bewegend 

rekenen 

 

Ambitie  

 

Health Lifestyle in het 

onderwijs 

26-1-2020 

 

 

 

16-3-2021 

 

 

 

 *meeting

 

*gesprek J

 

* gesprek 
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25-3-2021 

Bewegend leren 4-1-2020 

 

 

5-3-2020 

 

 

 

9-3-2020 

 

 

 *meeting TienXtaak 

 

*gesprek 

rekencoordinator

 

*gesprek C

rekendocent 

 

*schrijven aanvraag 

(1u) 

 

Vernieuwing Sportpark 

St.Louis 

1-4-2020  *meeting  

Contacten coördinator Punt 

Welzijn 

11-12-2020 

29-1-2021 

 *meeting 

*meeting  

 

Positieve Gezondheid 11-2-2020 

23-2-2021 

 *meeting 

*afspraak 

 

Gezond Schoolplein 22-11-2020 

 

 *meeting 

 

*schrijven subsidie 

Samenfonds 

 

 Diverse 

gesprekken 

met: 

- Coördi-
nator 
Punt 
Welzijn 

- Medewe
ker 
jongeren
werk 

- Gemeent
e 

- School 

Alle leerlingen 

VMBO (500) 

- Gespreks-rondes 
met externen 

- Offerte 
opgevraagd 

- Gemeente 
geïnformeerd 

- Vergaderingen 
met schoolleiding 

Komen tot een 

gezond schoolplein 

met sportmaterialen 

die uitnodigen om te 

gaan bewegen.  
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Golf op school 16-3-2021  *gesprek  

Beweegaanbod in pauze 

 

 

Iedere dinsdag 

+ donderdag 

tijdens de 2e 

pauze 

Open voor alle 

leerlingen 

Kwadrant (700) 

32 weken, 2x per week. 

64 activiteiten van 

30min. 

Activiteit wordt in 

samenwerking met 

Jongerenwerk 

georganiseerd. 

Aanspreekpunt voor 

      externe partijen en  

      lid van de beweeg- 

      teams namens de 

      vakgroep LO 

    

Coördinatie aanbod 

    sportlessen na/onder 

    schooltijd van sport- 

    aanbieders. 

 

-Sportdag Weert/Kwadrant 

-Sport oriëntatie 

programma leerjaar 4 

- Sportstroom 

- Reflectieweken 

Inzet CF 

 

Inzet 

bedrijfsleven 

voor sport- 

gerelateerde 

onderdelen 

 

Inzet sport- 

verenigingen 

voor sport- 

gerelateerde 

onderdelen 

 

 

Sportdag  

 

Sport orientatie 

programma 

110 lln van 16-18 

jaar. 

 

Sportstroom: 

15 leerlingen 

 

Reflectieweken: 

Leerjaren 1,2,3: 

Gem. 110 lln per 

leerjaar. 

-Turnen 2-tal lessen 

-Handbal 2-tal lessen 

-Basketbal 2-tal lessen 

-Atletiek 2-tal lessen 

-Natte sporten 2-tal 

lessen 

Inzet CF: 

- Turnen 

- Handbal 

- Basketbal 

- Atletiek 

- Natte 
Sporten 
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