Evaluatieverslag Stichting de Schroef
2018

Overzicht aantal deelnemers aan activiteiten
Jeugd t/m 12 jaar - verenigingsondersteuning
Activiteit

Aantal deelnemers

Korfbaltoernooi (NDZW)

29

Basketbaltoernooi (Vlijmscherp SVH)

80

Vriendjesdag (Vlijmscherp SVH)

60

Voetbaltoernooi (Vlijmense Boys)
Volleybaltoernooi (vv Minerva)

150
118 (juni)
177 (november)

Paashaastoernooi (TV Heusden)

45

Tennisfestival (TV Heusden)

55

Halloween Tennis Party (TV Heusden)

50

Jeugdloop Drunense Duinenloop (DAK)

180

Atletiekdag (onder school)

450

Scholierenatletiekdag (DAK)

40

Hockeykampioenschappen (MHCD + VMHC)

142

Handbalkampioenschappen (sc Elshout + HV Avanti)

150

Totaal aantal deelnemers

1.726

Jeugd t/m 12 jaar - overig
Activiteit
Balanz4Kidz
Basisschool De Vlechter
Sport onder school (Citytrainers Junior activiteit)
Sport bij BSO

Aantal deelnemers
4
130
22
155

Rots & Water (Johannes Paulus)

20

Buitenspeeldag

50

Totaal aantal deelnemers

381

Jongeren
Activiteit

Aantal deelnemers

Sport na School (d'Oultremontcollege)*

47

Soccertoernooi

85

Cursus Citytrainers

11

Terugkombijeenkomsten Citytrainers

18

H-games

70

Buurtsport

25

Talentlessen

100

Olympic Moves

180

Totaal aantal deelnemers

536

* oefenen Olympic Moves (16); d’Oultredance (12); lasergamen (9 en 10)

Volwassenen
Activiteit

Aantal deelnemers

Vitaliteitsprogramma VPT Versteeg

127

Totaal aantal deelnemers

127

55+
Activiteit
Doorverwijzingen naar beweegaanbod GALM (incl
testdagen)
Week van de dementie
Citytrainers en woonzorgcentra
Nationale Ouderendag
Intermediair doelgroep - beweegaanbieder

Totaal aantal deelnemers

Aantal deelnemers
104
1
110
50
4

269

Aangepast sporten
Activiteit

Aantal deelnemers

Doorverwijzingen naar beweegaanbod GALMplus (incl
testdagen)

68

Doorverwijzingen naar beweegaanbod Valpreventie (incl
testdagen)

40

Combinatietestdagen (2)

242

Intermediair zorg-sport

8

Totaal aantal deelnemers

358

Overig
Activiteit

Doelgroep

Aantal deelnemers

Zwem4daagse (AquAmigos)

Alle inwoners gem. Heusden
en regio

97

Nationale Sportweek

Alle inwoners gem. Heusden

8

Sportcafé

Sport, zorg, welzijn, politiek

60
30

De Gezonde vrijwilliger

Vrijwilligers gemeente
Heusden

Participatieverklaring

Voormalige vluchtelingen

72

Totaal aantal deelnemers

Doelgroep
Jeugd t/m 12 jaar - verenigingsondersteuning

267

Totaal aantal deelnemers
1.726

Jeugd t/m 12 jaar – overig

381

Jongeren

536

Volwassenen

127

55+

269

Aangepast sporten

358

Overig

267

Totaal aantal deelnemers activiteiten

3.664

Ondersteuning sportverenigingen
Zwemvereniging AquAmigos
●

Zwem4daagse Vlijmen
Datum

27 -12- 2018 t/m 30 -12- 2018

Doelgroep

Alle inwoners uit gemeente Heusden

Aantal deelnemers

97

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 heeft de
buurtsportcoach twee dagen ondersteund als dagverantwoordelijke.
●

Ledenenquête
Datum

Januari 2018

Doelgroep

Ledenenquête voor ABC-zwemmen/Superspetters, jeugd en
volwassenen

Aantal deelnemers

112

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 in een rapport.

Korfbalvereniging NDZW
●

Korfbaltoernooi voor basisschoolleerlingen
Datum

3-10-2018

Doelgroep

Groep 4 t/m 8 van alle basisscholen uit gemeente Heusden

Aantal deelnemers

28

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een coördinerende
rol gehad. Denk hierbij aan het 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 en het beheren van het
wedstrijdsecretariaat.

“Erg leuk en waardevol evenement. Waarschijnlijk dit jaar weer 2 nieuwe leden”
(Voorzitter NDZW)

Basketbalvereniging Vlijmscherp SVH
●

Basketbaltoernooi voor basisschoolleerlingen
Datum

25-02-2018

Doelgroep

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

Aantal deelnemers

80

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft 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 aanwezig geweest. Taken waren onder andere het
ontvangen van deelnemers en het aansturen van vrijwilligers.
●

Vriendjesdag
Datum

28 -10-2018

Doelgroep

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

Aantal deelnemers

60

Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende
rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van de promotie, het verwerken van de
inschrijvingen en de communicatie met de deelnemers.

Voetbalvereniging Vlijmense Boys
●

Vlijmense Boys toernooi voor basisschoolleerlingen
Datum

2-04-2018

Doelgroep

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

Aantal deelnemers

150

Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende
rol gehad. Twee 3e jaars HBO- stagiares hebben de buurtsportcoach ondersteund bij de
organisatie. 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.

Volleybalvereniging Minerva
●

Volleybaltoernooi voor basisschoolleerlingen
Datum

15-06-2018 en 16-11-2018

Doelgroep

Voor de groepen 5 en 6 van basisscholen Olof Palme en ‘t
Kompas (juni 2018)
Voor de groepen 5 van basisscholen De Wilgen, De Vijfhoeven,
De Bussel, Het Palet, Lambertusschool en De Dromenvanger
(november 2018).

Aantal deelnemers

118 (juni 2018) en 177 (november 2018)

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, het aansturen van vrijwilligers,
wedstrijdsecretariaat en prijsuitreiking.

TV Heusden
●

Paashaasfeest TV Heusden
Datum

23-3-2018

Doelgroep

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

Aantal deelnemers

45

Rol Stichting Op de dag zelf is de buurtsportcoach niet aanwezig geweest als coördinator. De
stagiaire van de buurtsportcoach was was wel aanwezig en was zo vriendelijk om het
paashaaspak aan te trekken. Zijn taken waren: het samenwerken met/ aansturen van
vrijwilligers en het aanspreekpunt voor de kinderen.

● Tennisfestival TV Heusden
Datum

29-6-2018

Doelgroep

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

Aantal deelnemers

55

Rol Stichting Op de dag zelf is de buurtsportcoach aanwezig geweest als coördinator. De
stagiaire van de buurtsportcoach was ook aanwezig. Zijn taken waren: het samenwerken
met/ aansturen van vrijwilligers en het aanspreekpunt voor de kinderen.

● Halloween Tennisparty
Datum

26-10-2018

Doelgroep

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

Aantal deelnemers

50

Rol Stichting Op de dag zelf is de buurtsportcoach aanwezig geweest als coördinator. De
stagiaire van de buurtsportcoach was ook aanwezig. Zijn taken waren: het samenwerken
met/ aansturen van vrijwilligers en het aanspreekpunt voor de kinderen.

Atletiekvereniging DAK
●

Jeugdloop Drunense Duinenloop
Datum

18-03-2018

Doelgroep

Groep 3 t/m 8 van basisscholen uit gemeente Heusden

Aantal deelnemers

180

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft gezorgd voor de promotie en
communicatie op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
●

Atletiekdag (ochtend)
Datum

06-06-2018 + 20-06-2018

Doelgroep

Groep 4 basisscholen gemeente Heusden

Aantal deelnemers

250 (6 juni) + 200 (20 juni)

Rol Stichting de Schroef: De atletiekochtend betrof een samenwerking tussen Scala,
Atletiekvereniging DAK en Stichting de Schroef. De buurtsportcoach heeft in de
voorbereiding een coördinerende rol gehad, samen met het sport-en beweegteam van Scala.
Denk hierbij aan het voorzitten van vergaderingen en het voorlichten van vrijwilligers. Op de
dag zelf is de buurtsportcoach eveneens coördinator geweest. Eén van de taken is
bijvoorbeeld het aansturen van vrijwilligers geweest.

●

Scholierenatletiekdag (middag)
Datum

20-06-2018

Doelgroep

Groep 3 t/m 8 van basisscholen uit gemeente Heusden

Aantal deelnemers

40

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 is de buurtsportcoach aanwezig
geweest als coördinator. Eén van de taken is bijvoorbeeld het aansturen van vrijwilligers en
stagiaires.

Gezamenlijke evenementen partners
●

Hockeykampioenschappen voor basisschoolleerlingen (hockeyverenigingen VMHC en
MHCD)
Datum

10-10-2018

Doelgroep

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

Aantal deelnemers

142

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. Taken zijn onder andere het aansturen van vrijwilligers en het
beheren van het wedstrijdsecretariaat.

●

Handbalkampioenschappen voor basisschoolleerlingen (handbalverenigingen Avanti en
s.c. Elshout)
Datum

16-05-2018

Doelgroep

Groep 3 t/m 8 van basisscholen uit gemeente Heusden

Aantal deelnemers

22 teams = 150 kinderen

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende
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: de buurtsportcoach heeft de uitslagen van de
gespeelde wedstrijden verwerkt.

“Ik ben blij om te zien dat dit toernooi veel deelnemers blijft trekken. Dit is goed voor de handbalsport
in de gemeente. De samenwerking met Elshout loopt ook altijd goed”
(vrijwilliger handbaltoernooi)

Jeugd t/m 12 jaar
Balanz4Kidz / HeusFit & in Balanz
(pilotproject in samenwerking met Topfysiotherapie Drunen en GGD Hart voor Brabant)
Datum

Gestart in maart 2018

Doelgroep

Kinderen 7 t/m 12 jaar

Aantal deelnemers

4

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 samen met de kinderen een sportkeuzewijzer in te vullen. Op
basis daarvan worden kinderen geïnformeerd over de mogelijkheden op het gebied van
sport en bewegen.
Tijdens de laatste aanvraagronde voor de Sportimpuls subsidieregeling heeft Go Malburgen
(gemeente Arnhem) een aanvraag ingediend om Balanz4Kidz lokaal op te zetten. Deze
aanvraag is gehonoreerd. Samen met de kinderfysiotherapeut van FysioCompany verzorgt
de buurtsportcoach de ondersteuning van dit project.
“Het is gezellig en je leert er veel van” (deelnemer Balanz4Kidz)
“

Basisschool De Vlechter
●

Sport na School / Sport onder School / Gezonde Week
Datum

Januari t/m december 2018

Doelgroep

Groep 1 t/m 8

Aantal deelnemers

25 (Red jezelf, red je vriendje | groep 6-7-8)
75 (Koningsspelen | groep 3 t/m 8)
30 (Red jezelf, red je vriendje | groep 6-7-8)

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft de Koningsspelen georganiseerd in
samenwerking met een leerkracht van De Vlechter. De buurtsportcoach heeft tijdens het
evenement de coördinatie in handen.
Sponsoring in natura: clinic hockey tijdens Koningsspelen

●

Buitenspeeldag
Datum

13-6-2018

Doelgroep

Groep 1 t/m 8

Aantal deelnemers

50

Rol Stichting de Schroef: In samenwerking met Basisschool de Vlechter heeft de
buurtsportcoach de Buitenspeeldag georganiseerd. De buurtsportcoach heeft in overleg met
zijn collega’s het programma samengesteld en gezorgd voor o.a. een springkussen en
versnaperingen.

Mikz Kinderopvang
●

Sport bij BSO (Locatie: Sportpark, Jong Nederland, Timpantee, Belle Fleur en Kids Club)
Datum

Januari t/m december 2018

Doelgroep

Alle kinderen van twee bovengenoemde locaties

Aantal deelnemers

155

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.
Per schooljaar 2018-2019 is BSO Jong Nederland erbij gekomen.

Rots en Water/ weerbaarheidstraining “Op weg naar het V.O.”
Datum

Programma april - juni 2018

Doelgroep

Kinderen 11-12 jaar (groep 8)

Aantal deelnemers

22 (1 klas)

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft een weerbaarheidstraining verzorgd op
de basisschool in Heusden. De buurtsportcoach heeft in overleg met de intern begeleider en
de groepsleerkracht het programma samengesteld. Twee lessen hebben ook bij
kickboksschool Drunen plaatsgevonden.

“Sommige dingen heb ik echt wel wat aan als ik volgend jaar op de middelbare zit. Zo weet ik nu hoe
ik makkelijker voor mezelf kan opkomen”. ( deelnemer Rots en Water)
“Wat de buurtsportcoach in een korte tijd met deze klas kan doen, is erg leuk om te zien”
(leerkracht groep 8)

Citytrainers Junior
●

Cursus Citytrainers Junior
Datum

mei- juni 2018

Doelgroep

basisschoolkinderen van De Vlechter,
groep 6-8

Aantal deelnemers

7

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach is de projectleider van de cursus Citytrainers
Junior. Hij heeft de deelnemers geworven, de cursus gegeven en de deelnemers begeleid bij
hun ontwikkeling. Tevens hebben de buurtsportcoaches de certificatenuitreiking
georganiseerd en de Citytrainers Junior begeleid

Ik kan niet wachten tot ik deel kan nemen aan de echte cursus. Dit vind ik zo gaaf”.
(Citytrainer Junior)
“Wat heeft mijn dochter veel zelfvertrouwen gekregen tijdens de cursus. Ik ben erg trots. ”
(ouder van een Citytrainer Junior tijdens de certificaatuitreiking)

Jongeren
d’Oultremontcollege
●

Sport na School
Datum

januari t/m december 2018

Doelgroep

klas 1 t/m 6

Aantal deelnemers

22 (schoolteam volleybal en korfbal)
27 (d’Oultredance)
19 (lasergym)

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft contact gelegd met de sportaanbieder,
heeft de promotie verzorgd op school en heeft de inschrijvingen en betalingen verwerkt.
Daarnaast is de buurtsportcoach bij elke activiteit aanwezig

“De trampolinespringact van dit jaar was een toegevoegde waarde aan d’Oultredance”
(organisator Marjolein van de Akker)
●

Sport onder School/talentlessen
Datum

september - december 2018

Doelgroep

Klas 1 en 2

Aantal deelnemers

100 jongeren per blok van 12 weken

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft de verschillende activiteiten
gecoördineerd en gegeven, waarbij de jongeren hun eigen talent ontdekken. De
buurtsportcoach daagt de leerlingen uit om op zoek te gaan naar de mogelijkheden van hun
eigen kunnen.

“Jos organiseert elke keer weer wat anders. Het blok Urban was erg leuk. Zo wist ik niet dat ik met
een stepje van een hoge bank af durfde te gaan. En daarna mochten we ook nog gratis gaan
stuntsteppen in World Skate Center in Den Bosch.”
(leerling talentlessen bewegingsonderwijs)

Citytrainers
●

Cursus Citytrainers
Datum

november 2018 - maart 2019 (trainingen in 2018)

Doelgroep

Jongeren van 12-18 jaar

Aantal deelnemers

11

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, Koenoss
sporting, LTC Achter de Bogen, Den Bosch Basketbal en Inion.

“Jos hebben we aangemeld als Doener van Heusden. Hij regelt veel voor ons als Citytrainers en ook
veel de jongeren in Heusden”. (Citytrainers)
●

Terugkombijeenkomsten cursus Citytrainers
Datum

13 maart 2018

Doelgroep

Jongeren van 12-21 jaar

Aantal deelnemers

12

Rol van Stichting de Schroef: De projectleider van de Citytrainercursus heeft de
terugkombijeenkomst georganiseerd en verzorgd. Tijdens deze terugkombijeenkomst is
ingegaan op de verdiepingsstof. De volgende thema’s hebben centraal gestaan tijdens de
terugkombijeenkomsten:
- organiseren evenementen en diverse workshops door gastdocenten.
- van schoffie naar doelgericht werken in de sport (verhaal van oud-Citytrainer)

“Leuk om iedereen weer terug te zien. Interessante bijeenkomst en een vette activiteit”.
(Kiki, Citytrainer)

Buurtsport
●

Veilig en gezellig spelen in de buurt
Datum

januari - oktober 2018 en november/december 2018

Doelgroep

6-14 jaar en 12-16 jaar

Aantal deelnemers

15 verschillende kinderen en 15 verschillende jongeren

Rol Stichting de Schroef:
De Buurtsportcoach biedt spellen aan waarbij de kinderen leren om op een gezellige manier
om te gaan met elkaar. Tevens stuurt de buurtsportcoach de citytrainer aan om activiteiten
op te zetten, spellen te geven en ondersteuning te bieden tijdens het beweegmoment met
elkaar.
De buurtsportcoach biedt verschillende sport -spelactiviteiten aan waarbij jongeren in de
leeftijd van 12-16 jaar op een laagdrempelige, kosteloze manier kunnen sporten en met
elkaar in contact kunnen komen.

●

H-games
Datum

15 september 2018

Doelgroep

10-16 jaar

Aantal deelnemers

70

Rol Stichting de Schroef: De Buurtsportcoach heeft een evenement georganiseerd waarbij
jongeren in de leeftijd van 10-16 jaar elkaar kunnen ontmoeten. Er hebben o.a. (innovatieve)
sporten plaatsgevonden zoals Bossaball, freerunning, headis en duiken. Ook culturele
workshops zoals workshop DJ en Kerby waren onderdeel van het programma. Verschillende
Citytrainers hebben de buurtsportcoach ondersteund in de uitvoering.

Quotes:

●

Soccertoernooi
Datum

27-12-2018

Doelgroep

leeftijd 12-18 jaar

Aantal deelnemers

75 jongeren

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 Citytrainers 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 de jongerenwerkers van Contour de Twern en 3 Citytrainers.

“Leuk en gezellig toernooi!! Kan er zoiets ook voor meisjes georganiseerd worden?”
(Marith, 14 jaar en Citytrainer)

Volwassenen
Vitaliteit op de werkvloer | VPT Versteeg
Datum

Januari t/m oktober 2018

Doelgroep

Werknemers VPT Versteeg

Aantal deelnemers

28 (Workshop ergonomisch werken, januari)
10 (Workshop ergonomisch werken, januari)
36 (Workshop gezonde leefstijl, maart)
15 (Workshop bodywalking, mei)
16 (Workshop bootcamp, juni)
22 (Eindevaluatie)

Rol Stichting de Schroef: Alle activiteiten worden uitgevoerd door lokale sport- en
zorgprofessionals. De buurtsportcoach heeft een coördinerende en verbindende rol in dit
project. De buurtsportcoach onderhoudt het contact met deze lokale professionals.
VPT Versteeg heeft besloten om het vitaliteitsprogramma zelfstandig te continueren. In mei
2019 heeft de buurtsportcoach contact met het bedrijf over de ontwikkelingen.

55+
Nationale Ouderendag Oudheusden
In samenwerking met Buurt Bestuurt Oudheusden heeft Stichting de Schroef een sportprogramma
opgesteld voor de Nationale Ouderendag. Op 5 oktober 2018 vond deze plaats in sporthal De Kubus.
Zeer divers aanbod voor ouderen was op deze dag aanwezig. Voor het sportprogramma is een
Valpreventie parcours uitgezet en zijn GALMplus-clinics verzorgd. Zo’n 50 ouderen hebben deze dag
bezocht.
Datum

5 oktober

Doelgroep

55+

Aantal deelnemers

50

Rol Stichting de Schroef: De Buurtsportcoach heeft de afstemming met verschillende
beweegaanbieders verzorgd en een gedeelte van de promotie verzorgd via de sociale media van
Stichting de Schroef.

Doorverwijzingen naar beweegaanbod GALM
Datum

hele maand januari 2018

Doelgroep

55+

Aantal deelnemers

104

Rol Stichting de Schroef: Organiseren combinatietestdag en deelnemers doorverwijzen naar
gewenst beweegaanbod. 104 personen zijn doorverwezen naar GALM (SHJ Drunen).

Week van de dementie
In de week van de dementie organiseerde Stichting de Schroef in samenwerking met
Contour de Twern en Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) een aantal
beweegactiviteiten. Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van bewegen op dementie.
Daaruit blijkt dat bewegen de kwaliteit van leven vergroot en het ziekteproces iets kan
afremmen. Naast dat de organisatie graag beweegactiviteiten wil bieden aan mensen met
hersenproblematiek, wil zij ook graag wat betekenen voor de mantelzorger. Voor hen is dit
beweegmoment een kans om ervaringen uit te wisselen en tegelijkertijd zelf
(ondersteunend) mee te bewegen.
Datum

24 t/m 28 september 2018

Doelgroep

55+

Aantal deelnemers

1

Rol Stichting de Schroef: Organisatie plus contact en selectie beweegaanbieders.

Citytrainers aan het werk bij woonzorgcentrum Zandley
Datum

Augustus/September 2018

Doelgroep

55+

Aantal deelnemers

110

Rol Stichting de Schroef: Coördinerende rol tussen de Citytrainers en Zandley. Twee
Citytrainers hebben wekelijks samen met bewoners ontbeten en wandelingen gemaakt. In
totaal hebben de Citytrainers samen 110 mensen in beweging gebracht.

Intermediair doelgroep - beweegaanbieder
Datum

Januari - December 2018

Doelgroep

55+

Aantal hulpvragen

4

Aantal doorverwijzingen 4 (beweeg-testdagen niet meegerekend)

Aangepast sporten
Intermediair doelgroep - beweegaanbieders
Datum

Januari - December 2018

Doelgroep

Mensen met een beperking

Aantal hulpvragen

10

Aantal doorverwijzingen 8
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: Uniek Sporten (1), Wandel Bewust (1), SHJ (4), IHBT (1) en Thiro Training
(1).

Organisatie beweeg-testdagen
Data

1 & 15 December 2018

Doelgroep

55+-ers uit de gemeente Heusden

Aantal deelnemers

242

Aantal doorverwijzingen 195
Rol Stichting de Schroef: Twee buurtsportcoaches van Stichting de Schroef hebben de
coördinatie en organisatie van de beweeg-testdagen op zich genomen. Alle inwoners van 55
jaar en ouder in de gemeente Heusden zijn middels een persoonlijke brief uitgenodigd voor
de testdagen. Leuk feitje: de reeds sportende 55+-ers (bij GALM) hebben op vrijwillige basis
geholpen in de voorbereiding van de mailing. Samen met de buurtsportcoaches hebben zij
maar liefst 10.000 enveloppen ingepakt!
In samenwerking met de projectpartners van beweegprogramma’s GALM, GALMplus en
Heusden Valt Ervoor zijn twee zeer geslaagde testdagen neergezet. Omdat deze drie
beweegprogramma’s zo’n beetje alle beweegniveau’s omhelzen, hebben bijna alle
deelnemers aan de testdagen een passend beweegadvies ontvangen binnen één van deze
programma’s. Voor een enkeling is een advies gegeven buiten de drie programma’s om, of is
een vervolgafspraak met de buurtsportcoach ingepland.
Groot verschil met de testdagen uit vorige jaren is dat dit keer de uitnodiging specifiek
gericht was op diegenen die nog niet bewegen, maar wel gemotiveerd zijn om daarmee te
beginnen. Gevolg hiervan is dat een zeer hoog percentage van de deelnemers aan de
testdagen zich ook daadwerkelijk heeft ingeschreven voor beweegaanbod: maar liefst 78%
van de deelnemers is doorgestuurd.

Opstart beweegprogramma GALMplus (cyclus 1)
Datum

Januari - December 2018

Doelgroep

55+-ers met een (ouderdoms)beperking

Aantal doorverwijzingen 68
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft als projectleider een coördinerende rol
aangenomen. Met 7 andere partijen uit de sport- en zorgsector is een beweegprogramma
opgesteld, speciaal voor 55+-ers die niet bij de reguliere beweeggroepen kunnen sporten.
Het project bestaat uit diverse fases:
- aanschrijving van de doelgroep (in samenwerking met gemeente Heusden)
- organisatie van een tweetal testdagen, met doorverwijzing naar passend beweegaanbod
- uitvoeren van een 12-weken-introductieprogramma
- evaluatie met deelnemers en advies voor vervolgprogramma
In september 2018 is de aanschrijving verzorgd en in december zijn twee testdagen
georganiseerd. Op basis daarvan zijn 68 deelnemers doorverwezen naar de beweeglessen
van GALMplus. Zij zullen in 2019 van start gaan met het 12-weken-introductieprogramma.

Opstart cursus Heusden Valt Ervoor (cyclus 1)
Datum

Januari - December 2018

Doelgroep

65+-ers met val-ervaring en/of met een verhoogd risico op vallen

Aantal doorverwijzingen 40
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft als projectleider een coördinerende rol
aangenomen. Met 4 andere partijen uit de sport- en zorgsector is een
valpreventie-programma opgesteld, speciaal voor 65+-ers die eerder zijn gevallen en/of met
een verhoogd risico op vallen. Het project bestaat uit diverse fases:
- aanschrijving van de doelgroep (in samenwerking met gemeente Heusden)
- organisatie van een tweetal testdagen, met doorverwijzing naar passend beweegaanbod
- uitvoeren van een 12-weken-introductieprogramma
- evaluatie met deelnemers en advies voor structureel bewegen

In september 2018 is de aanschrijving verzorgd en in december zijn twee testdagen
georganiseerd. Op basis daarvan zijn 40 deelnemers doorverwezen naar de cursus Heusden
Valt Ervoor. Zij zullen in 2019 van start gaan met het 12-weken-introductieprogramma.

Beweegclinic Prisma
Datum

04-07- 2018

Doelgroep

bewoners van Prisma (verstandelijke beperking)

Aantal doorverwijzingen 8
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft het initiatief genomen om een clinic
‘bewegen op muziek’ te laten verzorgen bij een locatie van Prisma. De beweegclinic is
verzorgd door Sport@Jerry’s.
Op vraag van Prisma zal de buurtsportcoach in de toekomst vaker dergelijke beweegclinics
coördineren.

Overige activiteiten aangepast sporten
Opzetten plan voor ondersteuning sportkader i.s.m. Amare Zorgcoaching en Stichting Zorg
& Sport Brabant
In 2018 is de eerste aftrap geweest voor een samenwerking tussen Stichting Zorg & Sport Brabant,
Amare Zorgcoaching en Stichting de Schroef. Met deze samenwerking zal een structureel aanbod
worden opgestart om het sportkader (trainers/coaches, vrijwilligers, begeleiders) voor mensen met
een beperking te ondersteunen. Stichting Zorg & Sport Brabant zal, op basis van de uitkomsten uit
de eerste bijeenkomsten en de adviezen van Amare en Stichting de Schroef, haar beleidsplan
uitwerken. Zodra haar visie en doelstellingen helder zijn, wordt een plan van aanpak opgesteld en
wordt gekeken hoe de Stichting, met ondersteuning van Amare en Stichting de Schroef, in de praktijk
aan de slag kan.

Uitbreiding netwerk voor toekomstige samenwerking/afstemming
Met diverse partijen, die tevens werkzaam zijn voor mensen met een beperking, zijn de eerste
contacten gelegd voor een actieve en duurzame samenwerking. Het gaat hierbij om Prima, Stichting
Eigenwijs en Stichting High Five. Hoe deze samenwerking en/of afstemming concreet wordt
vormgegeven, zal later worden ingevuld.

Organisatie collecte NSGK
In de week van 12-19 november vond de collecte van het NSGK plaats. Stichting de Schroef
coördineert mede de collecte in de gemeente Heusden. In totaal 6 collectanten hebben samen
€254,84 opgehaald. De helft van deze opbrengst gaat naar Stichting de Schroef, en wordt ingezet
voor de organisatie van de Vrijetijdsmarkt voor Specials in 2019.

Uniek Sporten
Om sporten en bewegen voor mensen met een beperking in de regio toegankelijker te maken, is
sinds 2017 de landelijke campagne ‘Uniek Sporten’ van start gegaan. Stichting de Schroef is namens
gemeente Heusden aangesloten bij het regioloket De Meierij.
Het voordeel van deze aanpak is dat er één landelijke website (www.unieksporten.nl) is met daarop
al het beweegaanbod en relevante informatie uit de regio én daarbuiten. Ook het aangepast
beweegaanbod in gemeente Heusden staat op de website vermeld. In regioloket De Meierij staan op
dit moment 139 sportaanbieders op de website geregistreerd, met in totaal 206 activiteiten/lessen.
Eens per kwartaal komen de ‘aangepast sporten’-uitvoerders van elke gemeente uit het regioloket
bij elkaar om onder anderen hulpvragen te bespreken, nieuws en kennis te delen en vraag en
aanbod op elkaar af te stemmen.

Gemeentelijke evenementen
Nationale Sportweek en AH Sportactie
Datum

15 t/m 29 september 2018

Doelgroep

Alle inwoners uit de gemeente Heusden

Aantal deelnemers

13 sportaanbieders, 390 aangemelde activiteiten (AH Sportactie)
8 reserveringen door inwoners (AH Sportactie)
Deelname aan sportactiviteiten bij sportaanbieders ihkv de
Nationale Sportweek is niet meegerekend, omdat wij dit niet
inzichtelijk hebben

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.

Armoedebestrijding
Jeugdfonds Sport
Datum

Januari t/m december 2018

Doelgroep

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

Aantal deelnemers

135

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches zijn intermediair voor het Jeugdsportfonds.
Zij hebben alle aanvragen verzorgd voor kinderen uit gemeente Heusden. Sinds januari 2018
is Stichting de Schroef een intensieve samenwerking met Stichting Leergeld Heusden
aangegaan. Dit heeft er o.a. toe geleid dat beide organisaties vanuit één systeem werkzaam
zijn.

Armoedefonds
In samenwerking met Stichting 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

Januari t/m december 2018

Doelgroep

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

Aantal deelnemers

3

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
Zoals elk jaar gaat Stichting de Schroef in op vragen uit het werkveld. Ook worden er verbindingen
gelegd tussen verschillende sectoren. Extra bijzonder dit jaar: Stichting de Schroef is haar supporters
en vrijwilligers bijzonder dankbaar voor hun steun. Daarom werden zij in het zonnetje gezet met een
etentje voorafgaand aan het Sportcafé. Een vrijwilligster van Buurthuis de Schakel schotelde de
vrijwilligers allerlei Turkse lekkernijen voor. Dat viel wel in de smaak! Ook was er voor hen een
exclusief kijkje achter de schermen (film) bij Stichting de Schroef.
Datum

14-11-2018

Doelgroep

Professionals uit sport, onderwijs, zorg, welzijn, politiek en politiek

Aantal deelnemers

60 deelnemers

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef is coördinator en organisator geweest van het
Sportcafé. Stichting de Schroef heeft op deze avond de deelnemers uit verschillende
sectoren geïnspireerd door middel van verschillende workshops.

Een van de vele workshops tijdens het Sportcafé: trainen en coachen van jongeren met autisme.
De Gezonde Vrijwilliger
Datum

3-5-2018

Doelgroep

Alle vrijwilligers uit de gemeente Heusden

Aantal deelnemers

30

Rol Stichting de Schroef:In samenwerking met het Vrijwilligershuis, de GGD en Contour de Twern
organiseerde Stichting de Schroef een dag voor de vrijwilligers van de gemeente Heusden.
Vrijwilligers hebben een erg belangrijke functie binnen de gemeente Heusden. Dit evenement was

dan ook bedoeld om de vrijwilligers enerzijds een fijne dag te bezorgen en anderzijds om hen
bewuster en vooral gezonder te laten leven. We zijn namelijk erg zuinig op de vrijwilligers!

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.

Ondertekening participatieverklaring
Op 7 februari, 7 mei en 29 oktober heeft Stichting de Schroef input geleverd voor de bijeenkomst
voor statushouders met respectievelijk 25, 30 en 17 deelnemers. Op deze dagen ondertekenden zij
een participatieverklaring. Hier heeft Stichting de Schroef een korte presentatie gehouden over
sporten en bewegen in de gemeente Heusden, en is het gesprek met de statushouders aangegaan.
Ten gevolge hiervan zijn een aantal statushouders doorverwezen naar beweegaanbod.

