
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatieverslag Stichting de Schroef 
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Overzicht aantal deelnemers aan activiteiten 

 

Jeugd t/m 12 jaar - verenigingsondersteuning  

Activiteit Aantal deelnemers 

Red jezelf, red je vriendje (AquAmigos) 42 

Korfbaltoernooi (NDZW) 92 

Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi (Vlijmscherp SVH) 28 

Basketbaltoernooi (Vlijmscherp SVH) 103 

4-tegen-4 voetbaltoernooi (Vlijmense Boys) 25 

Voetbaltoernooi (Vlijmense Boys) 300 

Vriendjes- en vriendinnetjesdag (RKVV Nieuwkuijk) 11 

Volleybaltoernooi (vv Minerva) 330 

Halloween Tennis Party (TV Heusden) 105 

Paashaastoernooi (TV Heusden) 52 

Tennisfestival (Tv Heusden) 60 

Jeugdloop Drunense Duinenloop (DAK) 175 

Scholierenatletiekdag (DAK) 44 

Hockeykampioenschappen (MHCD + VMHC) 474 

Fantastickclinic (MHCD + VMHC) 12 

Dag van de Sport (VMHC + NDZW + vv Minerva) 83 

Gymles korfbal - voetbal (NDZW + Vlijmense Boys) 192 

Handbalkampioenschappen (sc Eslhout + HV Avanti) 130 

Totaal aantal deelnemers 2.258 

 

Jeugd t/m 12 jaar - overig  

Activiteit Aantal deelnemers 

Balanz4kidz 31 

Sport na School (De Vlechter) 57 

Sport onder School (De Vlechter) 377 

Gezonde Week (De Vlechter) 89 

Sport bij BSO 163 

Totaal aantal deelnemers 717 

  

  

  



 

Jongeren 

Activiteit Aantal deelnemers 

Balanz4kidz 10 

Sport na School (d'Oultremontcollege) 114 

Sport onder School (d'Oultremontcollege) 410 

Soccertoernooi 182 

Cursus Citytrainers 21 

Terugkombijeenkomsten Citytrainers 10 

Sportkompas 7 

Totaal aantal deelnemers 754 

 

55+ 

Activiteit Aantal deelnemers 

Testdagen GALM 568 

Introductieprogramma GALM 300 

Vervolgprogramma GALM 250 

Beweegprogramma Dr. Timmerman 18 

Intermediar zorg-sport 50 

Week van de Eenzaamheid 40 

Sportkompas 9 

Totaal aantal deelnemers 1.235 

 

Aangepast sporten 

Activiteit Aantal deelnemers 

Project LG-hockey (MHCD) 180 

Intermediar zorg-sport 12 

Bijeenkomst NAH 38 

Themabijeenkomst ‘sporters met gedragsproblematiek’ 6 

Totaal aantal deelnemers 236 

  

  

  

 

 



 

Overig  

Activiteit Doelgroep Aantal deelnemers  

Lotus Zwemvierdaagse (AquAmigos) Alle inwoners gem. Heusden 232  

Thuistoernooi (Vlijmense Boys) 6 t/m 18 jaar 635  

Nationale Sportweek Alle inwoners gem. Heusden 40  

Dromen Doen Heusdendag Alle inwoners gem. Heusden 250  

Sportcafé Sport, zorg, welzijn, politiek 80  

Totaal aantal deelnemers  1.237  

 

 
Doelgroep Totaal aantal deelnemers  

Jeugd t/m 12 jaar - verenigingsondersteuning 2.258  

Jeugd t/m 12 jaar – overig 717  

Jongeren 754  

55+ 1.235  

Aangepast sporten 236  

Overig 1.237  

Totaal aantal deelnemers activiteiten 6.437  

  



 

Ondersteuning sportverenigingen 
 

Zwemvereniging AquAmigos 

 

● Lotus Vlijmen Zwem4daagse 

Datum 28, 29, 30 december 2015 en 2 januari 2016 

27 t/m 30 december 2016 

Doelgroep Alle inwoners uit gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 128 (2015) en 104 (2016) 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft in de voorbereiding een coördinerende rol 

gehad. Denk hierbij aan het actualiseren van het draaiboek, verzorgen van promotie en het 

informeren van deelnemers en vrijwilligers. Tijdens de Zwem4daagse hebben de 

buurtsportcoaches een ondersteunende rol gehad als dagverantwoordelijke of vliegende 

keep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ledenenquête 

Datum Januari 2016 

Doelgroep Ledenenquête voor drie doelgroepen: jeugd t/m 16 jaar, leden 

vanaf 16 jaar en ouders van kinderen die ABC-zwemmen 

Aantal deelnemers 184 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Het bieden van talentontwikkeling 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft in overleg met het dagelijks bestuur de 

enquête opgesteld. Na het invullen van de enquêtes heeft de buurtsportcoach alle 

antwoorden verwerkt in een analyserapport en de resultaten gepresenteerd tijdens de ALV. 

 

● Vrijwilligerstaken 

Om inzage te krijgen in alle vrijwilligerstaken binnen zwemvereniging AquAmigos heeft de  

buurtsportcoach een vrijwilligerstakenboek opgesteld. Hierin staan functieprofielen van 

vrijwilligerstaken binnen elke commissie en het dagelijks bestuur beschreven. Op basis van 

deze profielen heeft de buurtsportcoach vacatures opgesteld om openstaande 

bestuursfuncties in te vullen. 



Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Het bieden van talentontwikkeling 

● Red jezelf, red je vriendje 

Datum 25-4-2016 

Doelgroep Kinderen met zwemdiploma A uit gemeente Heusden  

Aantal deelnemers 42  

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft contact opgenomen met de vereniging om 

ervoor te zorgen dat er minimaal vijf vrijwilligers aanwezig zijn tijdens Red jezelf, red je 

vriendje. Zij begeleiden de groepjes kinderen en de spellen in het water.  

 

Korfbalvereniging NDZW 

 

● Korfbaltoernooi voor basisschoolleerlingen 

Datum 15-4-2016 

Doelgroep Groep 3 t/m 8 van alle basisscholen uit gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 92 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een coördinerende rol 

gehad. Denk hierbij aan het voorzitten van vergaderingen, verzorgen van promotie en het 

maken van een wedstrijdschema. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig 

geweest als coördinator. Taken zijn bijvoorbeeld het ontvangen van de teams geweest en het 

beheren van het wedstrijdsecretariaat.  

 

Hockeyvereniging VMHC 

 

● Fithockey 

Datum N.t.b. 

Doelgroep Volwassenen vanaf 55 jaar 

Aantal deelnemers - 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

Rol Stichting de Schroef: In overleg met VMHC wordt dit nieuwe sportaanbod door de 

buurtsportcoach in de markt gezet. De buurtsportcoach organiseert diverse clinics, verzorgt 

de promotie en verwerkt de inschrijvingen. VMHC is verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid van de locatie en de aanwezigheid van een kundige trainer. In 2017 worden 

nieuwe afspraken gemaakt om fithockey in de markt te zetten. 

 



Hockeyvereniging MHCD 

 

● Project LG 

Datum Mei-december 2016 

Doelgroep Kinderen (8- 16 jaar) met een lichamelijke beperking van 

Mytylscholen Den Bosch en Tilburg en Revalidatiecentra 

Aantal deelnemers 180 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft een verbindende rol gehad tussen MHCD 

en de Mytylscholen in Den Bosch en Tilburg en Revalidatiecentrum De Tolbrug. Daarnaast 

heeft de buurtsportcoach zorg gedragen voor de coördinatie wat betreft het inplannen van de 

kennismakingslessen op de scholen. 

Tijdens de LG-clinic, welke op 15 oktober 2016 heeft plaatsgevonden bij MHCD, heeft de 

buurtsportcoach een ondersteunende rol gehad. Denk hierbij aan de communicatie met de 

Mytylscholen en het Revalidatiecentrum. 

 

“Ik had nooit gedacht dat ook ik zou kunnen hockeyen”  (leerling Mytylschool) 

“Ik heb de hele week niet kunnen slapen van de spanning voor deze clinic”  (deelnemer clinic) 

 

 

 

Basketbalvereniging Vlijmscherp SVH 

 

● Vriendjes- en vriendinnetjesdag  

Datum 19-10-2016 

Doelgroep Groep 3 t/m 8 van alle basisscholen uit gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 28 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende 

rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie en het verwerken van de 

inschrijvingen. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest. Taken 

waren onder andere hetontvangen van deelnemers en het aansturen van vrijwilligers 

(studenten KW1C). 



 

 

● Basketbaltoernooi voor basisschoolleerlingen  

Datum 2-1-2016 

Doelgroep Groep 3 t/m 8 van alle basisscholen uit gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 103 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende 

rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie en het verwerken van de 

inschrijvingen. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest. Taken 

waren onder andere het ontvangen van deelnemers en het aansturen van vrijwilligers 

(studenten KW1C). 

 

 

 

Voetbalvereniging Vlijmense Boys 

 

● 4-tegen-4 voetbaltoernooi (Vlijmense Boys) 

Datum 23-9-2015 

Doelgroep Groep 3 t/m 8 van basisscholen uit Vlijmen, Nieuwkuijk en 

Haarsteeg 

Aantal deelnemers 25 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende 

rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie en het verwerken van de 

inschrijvingen. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest. 

 

● Vlijmense Boys toernooi voor basisschoolleerlingen 

Datum 28-3-2016 

Doelgroep Groep 5 t/m 8 van basisscholen uit de gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 300 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  



Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende 

rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie en het verwerken van de 

inschrijvingen. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest. Taken 

waren onder andere het ontvangen van deelnemers en het aansturen van vrijwilligers 

(studenten KW1C). 

● Vlijmense Boys Thuistoernooi 

Datum 25-5-2016 

Doelgroep Jeugd van 6 t/m 18 jaar 

Aantal deelnemers 635 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende 

rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie en het verwerken van de 

inschrijvingen. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest. Taken 

waren onder andere het ontvangen van deelnemers en het aansturen van vrijwilligers 

(studenten KW1C). 

 

Voetbalvereniging NIeuwkuijk 

 

● Vriendjes -en vriendinnetjesdag 

Datum 17-04-2016 

Doelgroep Jeugd van 6 t/m 13 jaar 

Aantal deelnemers 11 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende 

rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie en het verwerken van de 

inschrijvingen. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest.  

 

 

 

Volleybalvereniging Minerva 

 

● Volleybaltoernooi voor basisschoolleerlingen 

Datum 20-11-2015, 08-07-2016  en 14-11-2016 

Doelgroep Groep 5 en 6 van alle basisscholen uit gemeente Heusden 

(2015) en voor de groepen 5 en 6 van basisscholen Olof Palme, 



Lambertusschool en ‘t Kompas (juli 2016) en de Bussel, de 

Dromenvanger en ’t Palet  (november 2016) 

Aantal deelnemers 70 (2015), 130 (juli 2016)  en 130 (november 2016) 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende 

rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie en het verwerken van de 

inschrijvingen. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig. Taken waren onder 

andere het ontvangen van deelnemers en het aansturen van vrijwilligers (Citytrainers). 

 

 

 

 

TV Heusden 

 

● Halloween Tennis Party 

Datum 30-10-2015 en 28-10-2016 

Doelgroep Groep 1 t/m 8 voor basisscholen uit Oudheusden en Heusden 

Vesting 

Aantal deelnemers 55 (2015) en 50 (2016) 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een coördinerende rol 

gehad. Het synergetisch samenwerken stimuleren tussen buurthuis de Schakel en TV 

Heusden. Op de dag zelf is de buurtsportcoach aanwezig geweest als coördinator. Taken 

waren het samenwerken met/ aansturen van vrijwilligers en het aanspreekpunt voor de 

kinderen.  

 

● Paashaastoernooi 

Datum 18-3-2016 

Doelgroep Groep 1 t/m 8 voor basisscholen uit Oudheusden en Heusden 

Vesting 

Aantal deelnemers 52 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een coördinerende rol 

gehad. Het synergetisch samenwerken stimuleren tussen buurthuis de Schakel en TV 



Heusden. Op de dag zelf is de buurtsportcoach aanwezig geweest als coördinator. Taken 

waren het samenwerken met/ aansturen van vrijwilligers en het aanspreekpunt voor de 

kinderen.  

 

 

 

 

 

● Tennisfestival 

Datum 8-7-2016 

Doelgroep Groep 1 t/m 8 voor basisscholen uit Oudheusden en Heusden 

Vesting 

Aantal deelnemers 60 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een coördinerende rol 

gehad. Het synergetisch samenwerken stimuleren tussen buurthuis de Schakel en TV 

Heusden. Op de dag zelf is de buurtsportcoach aanwezig geweest als coördinator. Taken 

waren het samenwerken met/ aansturen van vrijwilligers en het aanspreekpunt voor de 

kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletiekvereniging DAK 

 

● Jeugdloop Drunense Duinenloop 

Datum 20-03-2016 

Doelgroep Groep 3 t/m 8 van basisscholen uit gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 175 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft gezorgd voor de promotie en 

communicatie op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

 

● Scholierenatletiekdag 



Datum 22-06-2016 

Doelgroep Groep 3 t/m 8 van basisscholen uit gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 44 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft in de voorbereiding een coördinerende rol 

gehad. Denk hierbij aan het voorzitten van vergaderingen, verzorgen van promotie en contact 

met deelnemers en vrijwilligers. Op de dag zelf de buurtsportcoachj eveneens aanwezig als 

coördinator. Eén van de taken is bijvoorbeeld het aansturen van vrijwilligers. 

 

 

 

Gezamenlijke evenementen partners 

 

● Hockeykampioenschappen voor basisschoolleerlingen (hockeyverenigingen VMHC en 

MHCD) 

Datum 21-10-2015 en 19-10-2016 

Doelgroep Groep 3 t/m 8 van basisscholen uit gemeente Heusden en 

Engelen 

Aantal deelnemers 250 (2015) en 224 (2016) 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: Twee buurtsportcoaches hebben in de voorbereiding een 

coördinerende rol gehad. Denk hierbij aan het voorzitten van vergaderingen, verzorgen van 

promotie en contact met deelnemers en vrijwilligers. Op de dag zelf waren zij eveneens 

aanwezig als coördinatoren. Eén van de taken is bijvoorbeeld het aansturen van vrijwilligers 

geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Fantastick clinic tijdens hockeykampioenschappen (hockeyverenigingen VMHC en MHCD) 



Datum 21-10-2015 

Doelgroep Groep 1 en 2 van basisscholen uit gemeente Heusden en Engelen 

Aantal deelnemers 12  

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft contact gelegd met Sportivation om de 

clinic vast te leggen.De inschrijvingen zijn verwerkt en tijdig doorgegeven aan de trainer. 

 

 

● Dag van de Sport (hockeyvereniging VMHC, korfbalvereniging NDZW en volleybalvereniging 

Minerva) 

Datum 25-5-2016 

Doelgroep Groep 3 t/m 4 van basisschool ‘t Palet en basisschool De Vlechter 

Aantal deelnemers 83 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede 

Rol Stichting de Schroef: Twee buurtsportcoaches hebben in de voorbereiding een 

coördinerende rol gehad, waaronder het voorzitten van vergaderingen, het benaderen van 

scholen en de tijdsplanning maken. Tijdens de Dag van de Sport heeft de buurtsportcoach het 

openingswoord verzorgd en is aanspreekpunt geweest voor vrijwilligers en leerkrachten. 

 

● Gymles korfbal-voetbal (korfbalvereniging NDZW en voetbalvereniging Vlijmense Boys) 

Datum Najaar 2015 en voorjaar 2016 

Doelgroep Onderbouw van basisschool De Vlechter, basisschool ‘t Palet en 

basisschool De Vijfhoeven 

Aantal deelnemers 192 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches hebben vanuit hun rol als 

verenigingsondersteuner contact opgenomen met de geïnteresseerde basisscholen om een 

datum vast te leggen. 

 

● Handbalkampioenschappen voor basisschoolleerlingen (handbalverenigingen Avanti en s.c. 

Elshout) 

Datum 25-05-2016 

Doelgroep Groep 3 t/m 8 van basisscholen uit gemeente Heusden  

Aantal deelnemers 130 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  



Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende 

rol. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie, het leiden van overlegmomenten met de 

vereniging en het verwerken van de speelschema’s. Op de dag zelf is de buurtsportcoach 

eveneens aanwezig: de buurtsportcoach verwerkt de uitslagen van de gespeelde wedstrijden.  

 

 

 

 

Jeugd t/m 12 jaar 

 

Balanz4Kidz 

 

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep Kinderen 7 t/m 12 jaar 

Aantal deelnemers 31 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

Rol Stichting de Schroef: In de gemeente Heusden is Balanz4Kidz het programma voor 

kinderen en jongeren met overgewicht. De rol van Stichting de Schroef in dit multidisciplinaire 

programma is het verwijzen van kinderen/jongeren naar het lokale sportaanbod, zodat 

sporten en bewegen een vast onderdeel wordt van hun dagelijkse leven. De buurtsportcoach 

woont evaluatiebijeenkomsten van de projectgroep bij en bezoek minimaal één sportles om 

kinderen te informeren over de mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen. 

 

In het najaar 2016 heeft de buurtsportcoach samen met de kinderfysiotherapeute van 

FysioCompany een Sportimpuls erkenning aangevraagd om Balanz4Kidz op de menukaart 

voor Kinderen Sportief op Gewicht te zetten. 

 

“Door deelname aan Balanz4Kidz heb ik meer energie gekregen en zit in lekkerder in mijn vel” 

(deelnemer Balanz4kidz) 

Basisschool De Vlechter 

 

● Sport na School 

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep Groep 3 t/m 8 

Aantal deelnemers 57 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  



Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft het contact gelegd met de sportaanbieder, 

heeft de  promotie in de klassen verzorgd, heeft de inschrijven en betalingen verwerkt en is 

aanwezig geweest bij minimaal één les van een sportprogramma. 

 

 

 

● Sport onder School 

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep Groep 1 t/m 8 

Aantal deelnemers  204 (gymlessen door sportaanbieders verzorgd) 

63 (Koningsspelen 2016) 

84 (Nationale Sportweek 2016) 

26 (beweegactiviteit in de pauze) 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: In overleg met de schoolleider/leerkracht(en) wordt een geschikte 

datum vastgesteld voor sport onder school. Sport onder school heeft veelal plaatsgevonden 

in de vorm van een clinic of gymles. De buurtsportcoach heeft contact gelegd met de partij 

die de gymles/clinic is komen verzorgen, en heeft de betalingen verwerkt en is, indien 

gewenst, aanwezig geweest bij de activiteit. 

 

 

“Ik heb veel respect voor mensen die in een rolstoel zitten” 

aldus één van de leerlingen uit groep 7-8 na een clinic (S)Cool on Wheels 

 

● Gezonde Week i.h.k.v. de Gezonde School 

Datum September 2015 

Doelgroep Groep 1 t/m 8 

Aantal deelnemers 89 (iedereen heeft deelgenomen aan meerdere activiteiten, 

waaronder beweegactiviteiten, smaaklessen en workshop 

gezonde traktaties)  

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  



Rol Stichting de Schroef: De Gezonde Week wordt in overleg met de schoolleider 

vormgegeven. Tijdens de Gezonde Week zijn thema’s als voeding en sport en bewegen aan 

bod gekomen. De buurtsportcoach heeft contact gelegd met de partijen die een workshop 

hebben verzorgd  en is, indien gewenst, aanwezig geweest bij de activiteit. 

 

● Gezonde School 

Naast het vignet ‘sport en bewegen’ en ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ is basisschool De 

Vlechter vanaf augustus 2016 ook in het bezit van het vignet ‘voeding’. De buurtsportcoach 

heeft in overleg met de schoolleider de aanvraag ingediend bij de Gezonde School. In maart 

2017 wordt opnieuw een aanvraag ingediend om het vignet ‘sport en bewegen’ te behouden.  

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid 

● Kinderraad 

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep Bovenbouw 

Pijlers ● Het bieden van talentontwikkeling  

Rol Stichting de Schroef: Samen met de schoolleider heeft de buurtsportcoach de kinderen 

begeleid die zitting hebben in de Kinderraad. Thema’s als Gezonde School, gymles, Sport na 

School en feestdagen zijn aan bod gekomen. 

 

Mikz Kinderopvang 

 

● Sport bij BSO (Locatie: Sportpark en Timpantee) 

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep Alle kinderen van twee bovengenoemde locaties 

Aantal deelnemers 163 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: Aan het eind van elk schooljaar wordt met de manager van de BSO 

locatie een tijdschema gemaakt. De buurtsportcoach heeft het contact gelegd met de 

sportaanbieders die de clinics hebben verzorgd en heeft de betalingen geregeld. 

 

  



Jongeren  
 

Balanz4Kidz 

 

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep Jongeren 

Aantal deelnemers 10 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

 

Rol Stichting de Schroef: In de gemeente Heusden is Balanz4Kidz het programma voor kinderen en 

jongeren met overgewicht. De rol van Stichting de Schroef in dit multidisciplinaire programma is het 

verwijzen van kinderen/jongeren naar het lokale sportaanbod, zodat sporten en bewegen een vast 

onderdeel wordt van hun dagelijkse leven. De buurtsportcoach woont evaluatiebijeenkomsten van de 

projectgroep bij en bezoek minimaal één sportles om kinderen te informeren over de mogelijkheden 

op het gebied van sport en bewegen. 

 

In het najaar 2016 heeft de buurtsportcoach samen met de kinderfysiotherapeute van FysioCompany 

een Sportimpuls erkenning aangevraagd om Balanz4Kidz op de menukaart Kinderen Sportief op 

Gewicht te zetten.  

 

“Vroeger sportte ik nauwelijks, maar na deelname aan Balanz4Kidz vind ik sporten super leuk!” 

(deelnemer Balanz4kidz) 

 

d’Oultremontcollege 

 

● Sport na School 

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep klas 1 t/m 6 

Aantal deelnemers 71 (sporttoernooien, BMX, stuntstep, bootcamp, krachttraining) 

 

 

Pijlers 

43 (24 in 2015 en 19 in 2016) bij d’Oultredance 

 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft contact gelegd met de sportaanbieder, 

heeft de promotie verzorgd in de klassen, heeft de inschrijven en betalingen verwerkt en is 

aanwezig geweest bij minimaal één les van een sportprogramma. 

 



  

● Sport onder School 

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep klas 1 t/m 6 

Aantal deelnemers  180 (sportdag brugklasleerlingen) 

180 (atletiekdag brugklasleerlingen) 

50 (Olympic Moves finale) 

 

Pijler ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

Rol Stichting de Schroef: In overleg met de schoolleider/leerkracht(en) is een geschikte datum 

vastgesteld voor sport onder school. De buurtsportcoach heeft de verschillende activiteiten 

gecoördineerd, door onder andere het contact te verzorgen tussen de verschillende partijen 

en te zorgen voor het draaiboek. 

 

         

 

 

Citytrainers  

 “Welke opleiding heb je nodig om buurtsportcoach te worden?”  

“Ik heb veel geleerd en ik weet nu hoe ik mijn waterpololessen kan voorbereiden en kan uitleggen.”  

“Lesgeven door het gewoon te doen. Daar krijg ik zelfvertrouwen van”.  

(Citytrainers) 

 

● Cursus Citytrainers 

Datum Maart (2016) en november (2016) 

Doelgroep Jongeren van 12-18 jaar 

Aantal deelnemers 11 (maart 2016) en 10 (november 2016) 

Pijler  ● Talentontwikkeling  

Rol Stichting de Schroef: De twee Buurtsportcoaches zijn de cursusleiders van de 

Citytrainercursus. Zij hebben de deelnemers geworven, hebben de cursus gegeven en hebben 

de deelnemers begeleid bij hun ontwikkeling. Tevens hebben de buurtsportcoaches de 

certificatenuitreiking georganiseerd en de Citytrainers begeleid bij hun praktijkstage van 15 

uur bij de volgende verenigingen/ organisaties: vv Minerva, AquAmigos, Hv Avanti, sc Elshout 

en Stichting de Schroef (buurtsport). 

 

 

 

 



 

● Terugkombijeenkomsten cursus Citytrainers  

Datum Oktober - december 2016 

doelgroep Jongeren van 12-18 jaar 

aantal deelnemers 10  

Pijlers ● talentontwikkeling 

Rol van Stichting de Schroef: De projectleider van de Citytrainercursus heeft de 

terugkombijeenkomsten georganiseerd en verzorgd. Tijdens deze terugkombijeenkomst is 

ingegaan op de verdiepingsstof en is themagerelateerd: EHBO-cursus, techniektraining, 

conflicthantering, organiseren evementen en diverse workshop door gastdocenten. 

 

Buurtsport 
 

● Trapveldjestoernooi 

Datum Juni 2016 

Doelgroep Groep 7-8 en brugklasleerlingen 

Aantal deelnemers  15 

Pijlers ● Verlagen bewegingsarmoede  

● Talentontwikkeling 

Rol Stichting de Schroef: De Buurtsportcoach heeft de jongeren ondersteund die het 

trapveldjes  

hebben getracht op te zetten. Door te weinig aanmeldingen is het toernooi niet doorgegaan. 

In het voorjaar van 2017 wordt dit initiatief opnieuw opgepakt. 

 

● Soccertoernooi 

Datum 21-12-2015 en 27-12-2016 

Doelgroep leeftijd 12-18 jaar 

Aantal deelnemers  98 (2015) en 84 (2016) 

Pijlers ● Verlagen bewegingsarmoede  

 

Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een coördinerende rol 

gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie, het leiden van overlegmomenten met 

de vereniging en het verwerken van de speelschema’s. Op de dag zelf is de buurtsportcoach 

eveneens aanwezig geweest; het begeleiden van de deelnemers en voorlichting geven over 

vuurwerkpreventie. Het toernooi is in samenwerking georganiseerd met jongerenwerkers van 

Contour de Twern en de studenten van KW1.  



 

 
Volwassenen 

 

Bedrijfssport 

In 2016 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor bedrijfssport. De buurtsportcoach heeft 

informatie verzameld uit binnen- en buitenland over bedrijfssport. Ook zijn er gesprekken gevoerd 

met andere sportstimuleringsorganisaties in Nederland die zich al langere tijd bezighouden met 

bedrijfssport. Het doel hiervan was kennismaken en informatie over bedrijfssport vergaren. 

 

In november heeft het eerste kennismakingsgesprek bij een bedrijf in de gemeente Heusden 

plaatsgevonden. Hiervoor wordt een plan voor een pilotproject opgesteld. Indien het bedrijf akkoord 

gaat, start het pilotproject in de eerste helft van 2017. 

 

Bedrijvencompetitie 2017 

Omdat Stichting de Schroef in 2017 haar 10-jarig jubileum viert, zijn twee buurtsportcoaches in 

september gestart met de voorbereidingen van een bedrijvencompetitie. De exacte invulling hiervan 

is nog niet bekend. 

 

Ouder-kind sporten 

De verenigingen VMHC, NDZW, Studio Max en Vlijmense Boys hebben deelgenomen aan Ouder-kind 

sporten. Total Fit heeft een instructeur geregeld om de groep te trainen en begeleiden. In oktober 

2015 is echter besloten per eind december 2015 te stoppen met Ouder-kind sporten vanwege te 

weinig aanmeldingen. In 2016 heeft de afhandeling van de subsidie Sportimpuls plaatsgevonden.  

 

 

 

  



55+ 

 
GALM 
Het landelijke GALM-project staat voor Groninger Actief Leven model en is ontwikkeld door de 

universiteit van Groningen. Het project biedt op een laagdrempelige manier verschillende sport- en 

spelprogramma’s aan en richt zich voornamelijk op de inactieve 55-plusser. Doel: De 55-plusser meer 

te laten bewegen, zodat hij/zij vitaler wordt en meer sociale contacten krijgt.  

 

In de gemeente Heusden heeft Stichting de Schroef in samenwerking met SHJ Drunen en Maatschap 

Sterk-R het lokale GALM project georganiseerd. Allereerst werden de deelnemers benaderd en werd 

er een testdag georganiseerd. De deelnemers werden getest op allerlei gezondheid gerelateerde 

zaken zoals kracht, lenigheid, uithoudings- en reactievermogen. Na de testdag konden de deelnemers 

deelnemen aan het introductieprogramma van 12 weken, waarin elke week in een les van ongeveer 1 

uur wisselende sport- en beweegactiviteiten worden gehouden. Na afloop van het 

introductieprogramma konden de deelnemers inschrijven voor het vervolgprogramma. Ook worden 

er in samenwerking met andere sportaanbieders beweeguitstapjes georganiseerd. Zo leren de 

deelnemers laagdrempelig (want met de hele groep) verschillende beweegaanbieders kennen en 

kunnen ze uiteindelijk die beweegvorm kiezen die het beste bij aansluit bij de behoefte en interesses.  

 
“Al met al: dat uurtje sport doe mij goed, heel goed. De donderdagavond ligt voor mij vast en is 

gereserveerd voor GALM en voor Ben. En dat sla ik niet over. 
GALM is het beste wat mij is overkomen.” 

(deelnemer GALM) 
 

GALM testdagen 

Er zijn in deze periode 3 testdagen georganiseerd. Aan het einde van de testdagen kregen de 

deelnemers de resultaten op papier mee naar huis.  

 

Datum 27-2-2016, 5-3-2016 en 15-10-2016 

Doelgroep 55-70 jaar, inactieve deelnemers  

Aantal deelnemers 220 + 220 + 128 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

 

Rol Stichting de Schroef:  De buurtsportcoach 55 plus heeft samen met SHJ Drunen en 

Maatschap Sterk-R het plan (Sportimpuls GALM) geschreven. Daarna is de buurtsportcoach 

Coördinator en kartrekker geweest bij de testdagen waarbij hij samengewerkt heeft met de 

gemeente Heusden, Sportservice Noord-Brabant, Maatschap Sterk-R en SHJ Drunen. 

 
“Door mijn  fysieke gesteldheid is sporten bij een reguliere sportclub geen optie. 

Na de testdag werd ik op basis van mijn score ingedeeld bij een groep. Vanaf dag één was het een 
groot succes.”  (Deelnemer GALM) 

 



Introductieprogramma 12 weken, inclusief beweeguitstapjes 

Na de testdag konden de deelnemers aan de testdag zich inschrijven voor het introductieprogramma. 

Dit programma duurde twaalf weken. Als er bijzondere dingen uit de testen kwamen dan konden de 

deelnemers dit met de trainer bespreken. Tijdens de lessen kwam de fysiotherapeut regelmatig 

binnenlopen om vragen te beantwoorden en om beweegtips aan de deelnemers en de trainer te 

geven. De trainer kan erg goed differentiëren en dat was wel nodig met een groep die uit het niets bij 

elkaar kwam. Veel verschillende niveaus en persoonlijkheden. Aan de andere kant werkte het ook 

laagdrempelig. Natuurlijk is het soms spannend om nieuwe mensen te ontmoeten, maar aan de 

andere kant: iedereen is nieuw en dat bleek toch als prettig te worden ervaren.  

Het introductieprogramma is een bijzondere periode in het hele project. Voor een aantal mensen 

waren de lessen een schot in de roos, precies wat ze nodig hadden. Voor een aantal mensen 

voldeden de lessen toch niet aan hun verwachtingen: vaak was het niveau van de lessen te laag voor 

hen. Een aantal van hen maakte het introductieprogramma wel af, andere stopten na twee lessen al. 

Doordat ze elke les een andere beweegvorm beoefenden kregen ze wel een beeld van wat ze leuk 

vonden en konden ze zo doorstromen naar het reguliere aanbod. Gevolg is wel dat je tijdens en na 

afloop van de introductieperiode met halve groepen komt te zitten, maar wat bleek: de deelnemers 

die er nog wel waren en het juiste niveau hadden voor de lessen vonden de lessen zo fijn dat zij zich 

gingen inspannen door de juiste mensen te vragen. Juist die eenzame buurvrouw en die ene 

mevrouw uit de supermarkt. Kortom: de groepen stroomden langzaam weer vol. Helaas lukte dit niet 

bij alle groepen: die hebben we uiteindelijk samengevoegd. 

 
“We waren allemaal “vreemden” voor elkaar maar na een paar lessen is het toch een soort van groep 

ontstaan die gezamenlijk koffie drinkt aan het einde van de les en de ervaringen deelt.”  

(deelnemer GALM) 

 

Datum 12 weken na iedere testdag 

Doelgroep 55-70 jaar, inactieve deelnemers  

Aantal deelnemers 300 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

 

Rol Stichting de Schroef:  De buurtsportcoach 55 plus heeft samen met SHJ Drunen en 

Maatschap Sterk-R het plan (Sportimpuls GALM) geschreven. Daarna is de buurtsportcoach 

Coördinator en kartrekker geweest bij de testdagen waarbij hij samengewerkt heeft met de 

gemeente Heusden, Sportservice Noord-Brabant, Maatschap Sterk-R en SHJ Drunen. 

 
Vervolgprogramma & Borging 

Na het introductieprogramma volgde het vervolgprogramma. Mensen die het introductieprogramma 

doorlopen hadden konden zich inschrijven voor het vervolg. Het vervolgprogramma kun je qua lengte 

( 30 weken) vergelijken met een hockey- of voetbal seizoen. Qua inhoud is het vervolgprogramma te 

vergelijken met het introductieprogramma. Na het vervolgprogramma konden mensen lid worden 

van SHJ Drunen. In principe verandert er voor de mensen weinig: dezelfde trainer, ongeveer hetzelfde 

tarief en dezelfde groepen. Op het moment zijn er 17/18 groepen structureel aan het bewegen (180 



leden). Maar misschien nog wel belangrijker: een flink sociaal netwerk en een leuk moment in de 

week om naar uit te kijken. 

 

De buurtsportcoach 55+ wil één keer per jaar een testdag blijven organiseren om zo de inwoners uit 

de gemeente Heusden de kans te geven om zich aan te sluiten bij het GALM project. Voor een aantal 

mensen is het niveau simpelweg te hoog. GALM is gewoon te hoog gegrepen voor hen. De 

buurtsportcoach 55+ heeft hierop ingespeeld en is druk bezig om een SCALA project op te zetten. Dat 

is een project voor mensen tussen de 55 en 85 jaar met een chronische aandoening. 
 

Datum 30 weken lang na het introductieprogramma 

Doelgroep 55-70 jaar, inactieve deelnemers  

deelnemers 250  

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

 

Rol Stichting de Schroef:  De buurtsportcoach 55 plus heeft samen met SHJ Drunen en 

Maatschap Sterk-R het plan (Sportimpuls GALM) geschreven. Daarna is de buurtsportcoach 

Coördinator en kartrekker geweest bij de testdagen waarbij hij samengewerkt heeft met de 

gemeente Heusden, Sportservice Noord-Brabant, Maatschap Sterk-R en SHJ Drunen. 

 
Overige activiteiten 55+ 
 

Beweegstimulering cliëntenbestand Dr. Timmerman 
Aanleiding voor deze samenwerking: in veel praktijken zie je zogenaamde ‘doordraai cliënten’. 
Mensen die kleine dingen mankeren of denken te mankeren en die regelmatig bij de huisarts komen 
met hun problemen. Enerzijds voor hun probleem, anderzijds voor een luisterend oor van de huisarts, 
iemand die er voor ze is en waardoor ze zich serieus genomen voelen. Voor een korte periode werkt 
de oplossing van de huisarts, vervolgens is er klaarblijkelijk toch weer de noodzaak om een afspraak 
te maken met de huisarts. Dat verhaal sluit aan bij de eenzaamheid cijfers en het hoge percentage 
aandoeningen van ouderen die bekend zijn uit de gemeente Heusden. De Praktijkondersteuner 
Huisarts (POH) Anne Koertshuis was van mening dat beweging en voeding hier ook een grote rol in 
kunnen spelen en dat je hierdoor flink wat klachten weg kan nemen. Een instelling die bij Stichting de 
Schroef met gejuich ontvangen werd. De buurtsportcoach 55+ hoefde dan ook niet lang na te denken 
toen zijn expertise gevraagd werd. In samenwerking met de praktijkondersteuner huisarts Anne 
Koertshuis en de diëtiste organiseerde Stichting de Schroef een beweegprogramma met 
voedingsbegeleiding met als resultaat dat 100% van de personen van een inactieve levensstijl met 
klachten, naar een actieve levensstijl gingen met meer oog voor gezonde voeding. 
 
Werkwijze en resultaat 
De cliënten werden aangeschreven door de POH. De cliënten namen dit serieus. Post van de dokter 
maakt indruk, zeker in deze leeftijdscategorie (55+). 18  mensen gingen dankbaar op het aanbod in 
van van de POH en kwamen naar de kennismakingsavond. Via de connecties van de Schroef werden 
de mensen getest op allerlei gezondheid gerelateerde zaken en kregen mensen begeleiding op het 
gebied van voeding van de diëtiste. Er werd een speciaal beweegprogramma opgezet. Laagdrempelig 



en vooral met ‘soortgenoten’ die klaar waren voor een omslag. Ook hier werden de connecties van de 
Schroef ingezet om passend beweegaanbod in te zetten. Uiteindelijk zijn alle deelnemers blijven 
bewegen. Een ongelooflijk resultaat. 10 personen zijn gaan zwemmen, 8 personen zijn deel gaan 
nemen aan de GALM lessen en 4 personen zijn gaan fitnessen. Een aantal van hen is dus meerdere 
beweegactiviteiten gaan ondernemen. 

 

Datum 20-10-2015 t/m 26-1-2016 

Doelgroep 55+ met chronische klachten  

Aantal deelnemers 18 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

 

Rol Stichting de Schroef:  De buurtsportcoach 55+ heeft hier als verbinder opgetreden. 

Verschillende partijen werden aan elkaar voorgesteld om zo een prachtig programma op 

maat te kunnen creëren. 

 

 

Doorverwijzer beweegaanbod, bezoek huisartsen en fysiotherapeuten 
Met de doelgroep 55+ komt de buurtsportcoach vaak in aanraking met (chronische) aandoeningen 
van de doelgroep. Het is daarom van belang dat zijn contacten met de zorg dusdanig zijn dat zowel de 
zorg als de Buurtsportcoach van elkaars functie afweten. Een huisarts/fysiotherapeut die bewegen als 
een middel ziet om de klachten van de patiënt te verminderen of te verhelpen kan altijd de hulp 
inroepen van de buurtsportcoach. De buurtsportcoach heeft zich op het totale beweegaanbod in de 
gemeente Heusden. Om de zichtbaarheid van de buurtsportcoach te verbeteren bij de zorg heeft de 
buurtsportcoach een aantal acties ondernomen: 

- Samenwerken in projecten met verschillende fysiotherapeuten en huisartsen (GALM, SCALA, 
Valpreventie). 

- Face to face afspraken met alle fysiotherapeuten en zoveel mogelijk huisartsen om te 
vertellen wat we voor hen kunnen betekenen. 

- De zorg uitnodigen op de Sport- en beweegcafés  
 

Datum continu proces. 

Doelgroep 55+ met (chronische) klachten  

Aantal deelnemers ongeveer 50 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

 

Rol Stichting de Schroef:  Stichting de Schroef treedt hier op als verbinder. Vaak is de 

werkwijze als volgt: benadering van of via de zorg. De buurtsportcoach heeft vervolgens 

persoonlijk contact met de patiënt en peilt zijn/haar interesses en mogelijkheden. Daarna 

neemt de buurtsportcoach contact op met een beweegaanbieder. In de meeste gevallen 

(organisatorisch helaas niet altijd mogelijk) zorgt de buurtsportcoach voor een ‘warme 

overdracht’. Dat wil zeggen dat hij bij de kwetsbare mensen (die bijvoorbeeld voor het eerst 



naar een groep gaan om daar te gaan bewegen) de eerste les mee gaat om afspraken te 

maken met de trainer. 

 
Week van de eenzaamheid (2 activiteiten) 

- Open lessen GALM 

- Activiteiten in de nationale Sportweek 

 

Datum 22-9-2016 t/m 1-10-2016 

Doelgroep 55+ met (chronische) klachten  

Aantal deelnemers 40 deelnemers 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

 

Rol Stichting de Schroef:  Stichting de Schroef treedt hier op als coördinator. Het regelen van de open 

lessen van GALM was geen lastige klus omdat de buurtsportcoach 55+ zelf projectleider was van 

GALM, maar dit was wel een hele nuttige week waarin een aantal mensen door de extra promotie 

kennis hebben gemaakt met het bewegen in een groep.  In de Nationale Sportweek zijn er mensen 

getest door de fysiotherapeut waar Stichting de Schroef veel mee samengewerkt heeft i.h.k.v. het 

GALM project. Op de dag in de nationale Sportweek konden de mensen allerlei kleine testjes doen, 

met daarna uiteraard de verwijzing richting fysiotherapie of bewegen in een groep (afhankelijk van 

het niveau). 

 

 

Sportimpuls aanvraag vanuit de doelgroep 

SCALA is vorig jaar aangevraagd. SCALA is een programma om lichamelijke activiteit van ouderen 

(55-85 jaar) met een chronische aandoening te bevorderen. Aan het programma kunnen ouderen 

met uiteenlopende chronische aandoeningen deelnemen. In het programma staat centraal wat 

deelnemers fysiek nog kunnen. Op basis van een fysieke fitheidstest wordt het programma afgestemd 

op de individuele belastbaarheid van de deelnemers. De nadruk ligt op het krijgen van plezier in 

bewegen, het leren benutten van de eigen fysieke mogelijkheden, het bevorderen van de fysieke 

fitheid en het in contact komen met leeftijdsgenoten. De SCALA aanvraag is beoordeeld als ‘goed’ en 

‘relevant’. Helaas bleek dit niet voldoende doordat de subsidieperiode enorm overvraagd was. In 

februari 2017 wordt nogmaals een aanvraag voor SCALA gedaan bij de Sportimpuls. 
 
Sportdag organiseren ter verbinding Sport & Zorg 

Deze sportdag heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden vanwege onvoldoende belangstelling. Doel 

was om de verwijzing van Sport naar Zorg en van Zorg naar sport te bevorderen. Er zou gestart gaan 

worden in Sportcentrum de Hoge Heide. Fysiotherapeuten en Politiek zouden een sportdag 

aangeboden krijgen door beweegaanbieders die speciaal aanbod hebben voor mensen die uit de zorg 

komen, maar waarvoor het reguliere beweegaanbod te hoog gegrepen was. Zo zou het voor 

fysiotherapeuten duidelijker moeten worden waar ze naartoe kunnen doorverwijzen en zou het voor 

de beweegaanbieders inzichtelijker worden wat ze de mensen kunnen adviseren (waar ligt de 

expertise van welke fysiotherapeut) als er onverhoopt blessures ontstaan bij het bewegen. 

 



 

Aangepast sporten 

 

Intermediair doelgroep - beweegaanbieders 

Datum augustus 2015 - december 2016 

Doelgroep Mensen met een beperking  

Aantal 

doorverwijzingen 12 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid 

 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach treedt op als intermediair tussen de doelgroep 

(mensen met een beperking) en de beweegaanbieders in gemeente Heusden. De 

buurtsportcoach verwijst op basis van hulpvragen de doelgroep door naar een 

beweegaanbieder die aansluit bij de hulpvraag. Desgewenst gaat de buurtsportcoach ook 

mee naar de eerste les, om op deze manier te zorgen voor een ‘warme’ overdracht.  

 

De buurtsportcoach heeft op basis van de hulpvragen doorverwezen naar de volgende 

beweegaanbieders: Zwembad Die Heygrave (4), Handboogvereniging Constantia (1), Fun2BFit 

(3), Sportcentrum Total Fit (1), JG- voetbal RKDVC (1), Manege Maaike’s Adventure (1) en 

Wandel Bewust (1). 

 

Bijeenkomst NAH  

Datum 17-12-2016 

Doelgroep Mensen met NAH  

Aantal deelnemers 38 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid 

 

 

Rol Stichting de Schroef: In samenwerking met Stichting Ontmoeten heeft de bijeenkomst 

voor mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) in het teken gestaan van bewegen. De 

buurtsportcoach heeft zorg gedragen voor aangepast beweegaanbod voor de doelgroep 

gedurende de bijeenkomst. Sportcentrum Total Fit, Wandelbewust en Bewegen aan Tafel 

hebben deze avond de doelgroep kennis laten maken hun aangepast beweegaanbod. Tijdens 

de bijeenkomst had de buurtsportcoach een coördinerende rol. 

 

Scholing beweegaanbieders (georganiseerd vanuit Special Sport) 

Datum 24-11-2016 en 15-12-2016 

Doelgroep Beweegaanbieders gemeente Heusden 



Aantal deelnemers 6 (gemeente Heusden) 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Het bieden van talentontwikkeling 

 

 

Rol Stichting de Schroef: Vanuit Special Sport is een themabijeenkomst ‘Sporters met 

gedragsproblematiek’ georganiseerd voor vrijwilligers van beweegaanbieders. De 

buurtsportcoach heeft de uitnodiging richting de beweegaanbieders in gemeente Heusden 

verzorgd.  

 

Project LG-hockey MHCD 

Zie verenigingsondersteuning MHCD voor omschrijving. 

 

Overige activiteiten aangepast sporten 
 

Ondersteuning beweegaanbod NAH Total Fit 

Sportcentrum Total Fit is sinds begin 2016 gestart met beweeglessen voor mensen met NAH. 

Momenteel volgen, gedurende één keer per week,  acht mensen met NAH deze beweeglessen. 

Stichting de Schroef heeft Total Fit ondersteund door hulpvragen bij de deelnemers op te halen. Deze 

hulpvragen hebben met name betrekking op financiële ondersteuning. Hierop is contact gelegd met 

het WMO om de financiële mogelijkheden te bespreken. Dit proces loopt nog. 

 

Ondersteuning Stichting Zorg & Sport Brabant 

De initiatiefnemer van JG-voetbal heeft een stichting opgezet waarbij mensen met een beperking 

professioneel begeleid worden tijdens het bewegen. Stichting Zorg & Sport Brabant heeft zich ten 

doel gesteld om hun werkzaamheden regionaal in te gaan zetten. Stichting de Schroef heeft de 

stichting ondersteund door stage-opdrachten uit te zetten bij onderwijsinstellingen (trainers), 

verbinding te leggen met het WMO en het (mee)schrijven van de subsidieaanvraag bij de gemeente. 

In het voorjaar van 2017 wordt hier een vervolg aan gegeven, in samenwerking met O3. 

 

Special Sport 

Stichting de Schroef is namens gemeente Heusden aangesloten bij Special Sport. Special Sport is het 

regionaal sportloket voor aangepast sporten. Eens per kwartaal komen de uitvoerders van elke 

gemeente met betrekking tot aangepast sporten bij elkaar om o.a. hulpvragen te bespreken en vraag 

een aanbod op elkaar af te stemmen. 

 

 

 

 

 



 

Gemeentelijke evenementen 

 

Sportkompas  

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 55-plussers uit 

gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 146 

 

 Basis- 
onderwijs 

Voortgezet 
onderwijs 

55+ Totaal 

Najaar 2015 
- Aantal deelnemers 
- Aantal activiteiten 

 
80 
124 

 
4 
4 

 
9 
21 

 
93 
149 

Voorjaar 2016 
- Aantal deelnemers 
- Aantal activiteiten 

 
47 
92 

 
3 
5 

 
N.v.t. 
N.v.t. 

 
50 
97 

Totaal 
- Aantal deelnemers 
- Aantal activiteiten 

 
127 
216 

 
7 
9 

 
9 
21 

 
143 
246 

 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

Rol Stichting de Schroef: Vanwege het tegenvallende aantal deelnemers in het schooljaar 

2015-2016 heeft Stichting de Schroef besloten om (tijdelijk) te stoppen met het Sportkompas 

voor alle doelgroepen. 

 

Nationale Sportweek 

Datum 17 t/m 25 september 2016 

Doelgroep Alle inwoners uit de gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 40 (deelname aan sportactiviteiten bij sportaanbieders is niet 

meegerekend) 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

● Het bieden van talentontwikkeling 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef is organisator en coördinator van de Nationale 

Sportweek. De buurtsportcoaches hebben gesprekken gevoerd met partijen uit verschillende 

domeinen, hebben de communicatie verzorgd, hebben een activiteitenschema opgesteld en 

zijn aanspreekpunt voor alle sportaanbieders, inwoners en andere geïnteresseerden geweest. 



 

 

Dromen Doen Heusdendag 

Datum 28 februari 2016 

Doelgroep Alle inwoners uit de gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 250 

Pijlers ● Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft contact gelegd met een aantal sport- en 

beweegaanbieders uit de gemeente met de vraag of zij zich wilden presenteren tijdens de 

DDH dag. De buurtsportcoach heeft een programma opgesteld voor alle sport- en 

beweegactiviteiten en heeft voor begeleiding van deze activiteiten gezorgd. Op de dag zelf is 

de buurtsportcoach aanspreekpunt geweest voor alle aanbieders en vrijwilligers, die ingezet 

zijn op het gebied van sport en bewegen. 

 

 

 

  



Armoedebestrijding 

 
Jeugdsportfonds 

 

“ Goedendag, wil bij deze laten weten dat mede dankzij jullie mogelijkheden …  dit weekend 

Nederlands kampioen is geworden met haar acro partner in hun categorie.”  

aldus een moeder van wie haar dochter via het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld  

op hoog niveau kan sporten 

 

 

Datum Augustus 2015 t/m december 2016 

Doelgroep Kinderen in de leeftijd t/m 17 jaar uit de gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 171 

Pijler ● Het bieden van financiële ondersteuning  

 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches zijn intermediair voor het Jeugdsportfonds. Zij 

hebben alle aanvragen verzorgd voor kinderen uit gemeente Heusden. 

 

 

Armoedefonds 

In samenwerking met Leergeld Heusden heeft Stichting de Schroef een aanvraag gedaan bij het 

Armoedefonds, met als thema ‘Passie en talent in gemeente Heusden’. Kinderen met een talent of 

passie waarvan de ouders financieel niet daadkrachtig zijn om dit te bekostigen, krijgen middels dit 

fonds de mogelijkheid om extra financiering te ontvangen. 

 

Datum: Juni t/m december 2016 

Doelgroep: Kinderen in de leeftijd t/m 17 jaar uit de gemeente Heusden 

Aantal deelnemers: 2 

Pijler ● Het bieden van financiële ondersteuning  

● Het bieden van talentontwikkeling 

 

 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches hebben de aanvragen beoordeeld en 

verwerkt. 
Dit is overleg gedaan met Leergeld Heusden. 

 

 
 

 

 

  



Overige activiteiten Stichting de Schroef 

 
Sportcafé  

Elk jaar wordt er minimaal één sportcafé georganiseerd. Dit Sportcafe stond in het teken van de 

Sportimpuls. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel 

ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten 

sporten en bewegen. 

 

Datum 25-11-2015 

Doelgroep Sport, zorg, welzijn en politiek 

Aantal deelnemers 80 deelnemers 

Pijlers ● Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede  

● Verlagen eenzaamheid  

 

 

Rol Stichting de Schroef:  Stichting de Schroef is  coördinator en organisator geweest van het 

Sportcafé. Stichting de Schroef heeft op deze avond de beweegaanbieders en de zorg gestimuleerd 

om met elkaar in gesprek te treden en om ideeën te formuleren zodat kwetsbare doelgroepen in 

beweging komen. Dit heeft ertoe geleid dat de aanvraag SCALA is ingediend bij de Sportimpuls. 

 

Netwerk Heusden 

Sinds schooljaar 2014-2015 vormt Stichting de Schroef samen met Stichting Scala ‘netwerk Heusden’. 

Dit netwerk biedt studenten van het KW1C de mogelijkheid om hun stage binnen gemeente Heusden 

te lopen. De studenten geven enerzijds gymlessen op een aantal basisscholen bij Scala en anderzijds 

organiseren en ondersteunen de studenten BOS-activiteiten van Stichting de Schroef.  


