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Overzicht aantal deelnemers aan activiteiten 

 

Jeugd t/m 12 jaar - verenigingsondersteuning  

Activiteit Aantal deelnemers 

Korfbaltoernooi (NDZW) 6 

Voetbaltoernooi (Vlijmense Boys) 160 

Volleybaltoernooi (vv Minerva) 466 

Basketbaltoernooi 65 

Jeugdloop Drunense Duinenloop (DAK) 198 

Atletiekdag (onder school) 446 

Hockeykampioenschappen (MHCD + VMHC) 150 

Handbalkampioenschappen (sc Elshout + HV Avanti) 150 

Apenkooi (sc Elshout + HV Avanti + vv Minerva) 130 

Totaal aantal deelnemers 1.771 

 

Jeugd t/m 12 jaar - overig  

Activiteit Aantal deelnemers 

Cursus Citytrainers Junior (De Vlechter) 13 

Sport na / onder school (De Vlechter) 409 

Sport bij BSO 140 

Rots & Water (Johannes Paulus) 10 

Buitenspeeldag 33 

Koningsdag 75 

Totaal aantal deelnemers 680 

 

Jongeren 

Activiteit Aantal deelnemers 

Sport na School (d'Oultremontcollege)  26 

Sport onder school - Talentlessen (d’Oultremontcollege) 120 

Soccertoernooi 70 

Cursus Citytrainers 7 

Terugkombijeenkomst Citytrainers 

4 

 

Activiteiten door Citytrainers 132 

H-games 140 
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Buurtsport 12 

Totaal aantal deelnemers 511 

 

 

Volwassenen 

Activiteit Aantal deelnemers 

Vitaliteit op de werkvloer Brabant Plant 60 

Vitaliteit op de werkvloer Gemeente Heusden 75 

Vitaliteit op de werkvloer Baanbrekers 107 

Nationale Vitaliteitsweek 0 

‘Potje Tennis’ Sportcafé (zie Sportcafé) 8 

Totaal aantal deelnemers 250 

 

55+ 

Activiteit Aantal deelnemers 

Intermediair doelgroep - beweegaanbieder 10 

Bovenlokale bijeenkomst BSC 7 

Sportdag GALM 100 

Totaal aantal deelnemers 117 

 

Aangepast sporten 

Activiteit Aantal deelnemers 

Beweegprogramma GALMplus (cyclus 1) 56 

Cursus Valpreventie - Heusden Valt Ervoor (cyclus 1) 35 

Informatiemiddag Valpreventie 40 

Cursus Valpreventie - Heusden valt Ervoor  (cyclus 2) 29 

Zomerimpuls GALMplus 22 

Vrijetijdsmarkt voor Specials 172 

Sport- en spelmiddag De Hoge Heide 50 

Co-creatie sessie 15 

Startbijeenkomst Netwerk Aangepast Sporten 11 

Intermediair zorg-sport 21 

Totaal aantal deelnemers 451 
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Overig  

Activiteit Doelgroep Aantal deelnemers  

Zwem4daagse (AquAmigos) Alle inwoners gem. Heusden 

en regio 

124 

 

Collecte NSGK Alle inwoners gem. Heusden 22  

Sportcafé 

Sport, onderwijs, 

kinderopvang, zorg, welzijn, 

bedrijfsleven,  politiek 

113 

 

Jeugdfonds Sport 

Kinderen t/m 17 jaar gem. 

Heusden 

149 

 

Totaal aantal deelnemers  408  

 
Doelgroep Totaal aantal deelnemers  

Jeugd t/m 12 jaar - verenigingsondersteuning 1.771  

Jeugd t/m 12 jaar – overig 680  

Jongeren 511  

Volwassenen 250  

55+ 117  

Aangepast sporten 451  

Overig 408  

Totaal aantal deelnemers activiteiten 4.188  
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Ondersteuning sportverenigingen 
 

Zwemvereniging AquAmigos 

● Zwem4daagse Vlijmen 

Datum 27-12-2019 t/m 30-12-2019 

Doelgroep Alle inwoners uit gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 124 

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. Tijdens de Zwem4daagse heeft de buurtsportcoach één dag 

ondersteund als dagverantwoordelijke en alle nieuwe inschrijvingen verwerkt in de 

complete deelnemerslijst. 

 

 

● Ledenenquête 

Datum Juni 2019 

Doelgroep Ledenenquête voor ABC-zwemmen/Superspetters 

Aantal deelnemers 19 

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

de afdeling SuperSpetters de enquête aangepast. Na het invullen van de enquêtes heeft de 

buurtsportcoach alle antwoorden verwerkt in een analyserapport en de resultaten 

gepresenteerd in een analyserapport.  

 

Korfbalvereniging NDZW 

● Korfbaltoernooi voor basisschoolleerlingen 

Datum 25-9-2020 

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

Aantal deelnemers 6 

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

rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie. Op de dag zelf is de 

buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest als coördinator. Taken zijn bijvoorbeeld het 

ontvangen van de deelnemers en het ondersteunen van de clinic.  
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“Leuk dat een moeder die vroeger lid was haar dochter mee heeft genomen naar deze 

middag” (Organisator NDZW) 

 

Voetbalvereniging Vlijmense Boys  

● Vlijmense Boys toernooi voor basisschoolleerlingen 

Datum 22-4-2019 

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

Aantal deelnemers 160 

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

rol gehad. Eén 3e jaars HBO- stagiaire heeft 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 14-6-2019 en 15-11-2019 

Doelgroep Juni 2019: voor de groepen 5 van basisscholen Olof Palme, 

Wereldwijs, Th.J.Rijkenschool, JPS en ‘t Kompas in de ochtend. In 

de middag voor de groepen 5 van De Duinsprong en Jongleren  

November 2019: voor de groepen 5 van basisscholen De Wilgen, 

De Vijfhoeven, De Bussel, Het Palet, Lambertusschool, Kompas 

en JPS. 

Aantal deelnemers 466 totaal 

177 + 98 (juni 2019) + 191 (november 2019) 
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Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een ondersteunende 

rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van alle benodigde documenten en het regelen 

van EHBO. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest. Taken waren 

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

wedstrijdsecretariaat. 

 

 

 

Basketbalvereniging Vlijmscherp SVH 

● Basketbaltoernooi 

Datum 12-2-2019 

Doelgroep Basisschooljeugd 

Aantal deelnemers 65 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef heeft in de voorbereiding op het toernooi 

enkele werkzaamheden opgepakt. Uiteindelijk heeft de vereniging i.v.m. AVG zelf een 

grotere rol gehad dan de jaren hiervoor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van de 

inschrijvingen. De buurtsportcoach is niet aanwezig geweest op de dag zelf.  

 

Atletiekvereniging DAK 

● Jeugdloop Drunense Duinenloop 

Datum 17-3-2019 

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

Aantal deelnemers 198 

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

communicatie, zowel in het algemeen als op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Daarnaast is via Stichting de Schroef de bezetting van Sjors Sportief geregeld. 
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● Atletiekdag (ochtend) 

Data 8-5-2019 en 15-5-2019 

Doelgroep Groep 4 basisscholen gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 446 

Rol Stichting de Schroef: De atletiekochtenden betroffen 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 dagen zelf is de buurtsportcoach eveneens coördinator geweest. Eén van de taken 

was bijvoorbeeld het aansturen van de 26 vrijwilligers. 

 

 

 

Gezamenlijke evenementen partners 

● Hockeykampioenschappen voor basisschoolleerlingen (hockeyverenigingen VMHC en 

MHCD) 

Datum 9-10-2019 

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

Aantal deelnemers 150 

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. 

 

“Wat een goed georganiseerd toernooi. Bedankt voor de organisatie!” (Teambegeleider) 

 

● Handbalkampioenschappen voor basisschoolleerlingen (handbalverenigingen Avanti en 

s.c. Elshout) 

Datum 15-5-2019 

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

Aantal deelnemers 150 

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 
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buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest: de buurtsportcoach heeft de uitslagen van de 

gespeelde wedstrijden verwerkt.  

 

    

“Ik had hier vandaag een broertje van Yfke haar vriendin aan de deur. Hij had even staan kijken bij 

toernooi. Hij zei “ik heb voor de volgende keer al een team bij elkaar gezocht”” 

(Moeder/contactpersoon handbaltoernooi) 

 

● Apenkooi vanuit Stichting de Burcht (handbalverenigingen sc Elshout en HV Avanti en 

volleybalvereniging VV Minerva) 

Datum 20-4-2019 en 28-12-2019 

Doelgroep 6-12 jarigen 

Aantal deelnemers 60 en 70 

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

rol gehad. Denk hierbij aan het voorzitten van overlegmomenten met twee Citytrainers en 

het verzorgen van promotie en contact met verenigingen. Op de dag zelf waren zij eveneens 

aanwezig als coördinatoren.  
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Jeugd t/m 12 jaar 

 

Balanz4Kidz / HeusFit & in Balanz (project in samenwerking met Topfysiotherapie Drunen) 

Datum 2019 

Doelgroep Kinderen 7 t/m 12 jaar 

Aantal deelnemers n.v.t. 

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 sport- 

en beweegaanbod, zodat sporten en bewegen een vast onderdeel wordt van hun dagelijkse 

leven. De buurtsportcoach woont evaluatiebijeenkomsten van de projectgroep bij en 

bezoekt 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. In 2019 is er geen nieuw programma gestart in verband met 

onduidelijkheid over de financiering van de leefstijlcoach. 

 

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.  

 

In 2020 wordt de interventie opnieuw aangemeld bij het RIVM voor het continueren van de 

erkenning. Hiervoor herschrijven de buurtsportcoach en de kinderfysiotherapeut van 

FysioCompany het werkblad dat ingediend moet worden. 

 

Basisschool De Vlechter 

● Sport na School /  Sport onder School 

Datum 

Volleybal gymlessen: 16-1-2019, 23-1-2019 en 30-1-2019 

Koningsspelen: 12-4-2019 

Bootcamp: 23-9-2019 

Fysio in de klas: 25-9-2019 

Sponsorloop: 11-12-2019 

Levend stratego: 30-10-2019 (georganiseerd door Citytrainer) 

Team lava: 27-11-2019 (georganiseerd door Citytrainer) 

Doelgroep Groep 1 t/m 8 

Aantal deelnemers Volleybal gymlessen: 58 

Koningsspelen: 84 

Bootcamp: 117 

Fysio in de klas: 63 

Sponsorloop bij St Janshof: 63 

Levend stratego: 16 

Team lava: 8 
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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. Daarnaast heeft de buurtsportcoach gezorgd voor de 

begeleiding van de Citytrainers tijdens de voorbereiding en uitvoering van hun activiteiten.  

Sponsoring in natura: fysio in de klas 

 

 

 

● Buitenspeeldag 

Datum 12-6-2019 

Doelgroep Groep 1 t/m 8 

Aantal deelnemers 33 

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, diverse 

andere spellen en versnaperingen. Tevens begeleidde de buurtsportcoach drie Citytrainers 

en zeven Citytrainers Junior tijdens deze dag.  

 

 

Koningsdag 

Datum 27-4-2019 

Doelgroep Basisschoolkinderen 

Aantal deelnemers 75 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef heeft met Koningsdag in overleg met Direct 

Effect een leuk programma samengesteld voor de kinderen. Onder andere stond op het 

programma: Oud-Hollandsche spelen, trefbal en voetbal. Door het onstuimige weer (en 

kwetsbare materialen; denk bijvoorbeeld aan een sjoelbak) tijdens koningsdag is er 

uiteindelijk vooral voetbal gespeeld op de afgezette pleintjes. Gaaf aan deze activiteit was de 

samenwerking met de Citytrainers. De Citytrainers moedigden de kinderen aan om mee te 

doen met de activiteiten en hadden de leiding over de veldjes. 
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Mikz Kinderopvang 

● Sport bij BSO (Locatie: Sportpark, Jong Nederland, Timpantee, Belle Fleur, Maravilla en 

Alles Kids) 

Datum Januari t/m december 2019 

Doelgroep Alle kinderen van bovengenoemde locaties 

Aantal deelnemers Totaal: 140 

Sportpark: 44 

Jong Nederland: 31 

Timpantee: 12 

Belle Fleur: 11 

Maravilla: 24 

Alles Kids: 18 

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

BSO-locaties een tijdschema gemaakt. De buurtsportcoach heeft het contact gelegd met de 

sportaanbieders die de clinics hebben verzorgd. Per schooljaar 2019-2020 is BSO Maravilla 

en BSO Alles Kids erbij gekomen, de organisatie voor BSO Kids Club is gestopt per 2019-2020. 

 

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

Datum April - juni 2019 

Doelgroep Kinderen in de leeftijd van 9-10 jaar 

Aantal deelnemers 10 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft een weerbaarheidstraining verzorgd in 

opdracht van Bijeen. De buurtsportcoach heeft in overleg met de Rots en Water trainer van 

Bijeen het programma samengesteld.  

 

Citytrainers Junior 

● Cursus Citytrainers Junior 

Datum Twee groepen in 2019 (mei 2019 en oktober 2019) 

Doelgroep Basisschoolkinderen van De Vlechter, groep 6-8 

Aantal deelnemers 7 en 6 
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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 bij diverse activiteiten. 

 

 

 

 “Ik vind het zo leuk dat ik voor de derde keer mee mag doen. Elke keer leer ik weer bij” 

(Citytrainer Junior) 

 

“Mijn broer heeft de cursus vorig jaar gedaan. Hij zei meteen: dat moet je doen!” 

(Citytrainer Junior) 

 

● Activiteiten Citytrainers Junior 

Datum 15-3-2019 en 22-5-2019 

Doelgroep Spellenochtend: basisschool De Vlechter 

Speurtocht: kinderen van ongeveer 10 jaar 

Aantal deelnemers 25 en 8 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft de Citytrainer Junior sturing gegeven en 

begeleid bij het opzetten van de beide activiteiten. Tevens is de buurtsportcoach aanwezig 

geweest bij de uitvoering van de activiteit.  
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Jongeren  
 

d’Oultremontcollege 

● Sport na School 

Datum 

Trampoline springen d’Oultre Dance: elke vrijdagmiddag 

Trainen Olympic Moves volleybal en handbal 

Doelgroep Klas 1 en 6 

Aantal deelnemers Trampoline springen: 9 

Olympic Moves volleybal: 9 

Olympic Moves handbal: 8 

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

heeft de promotie verzorgd op school. Daarnaast is de buurtsportcoach bij elke activiteit 

aanwezig en geeft diverse lessen/trainingen. 

 

       

 

“De trampolinespringact van dit jaar was een toegevoegde waarde aan d’Oultre Dance” 

(organisator Marjolein van de Akker) 

 

● Sport onder School/talentlessen 

Datum Elke dinsdag gedurende het schooljaar 

Doelgroep Klas 1 en 2 

Aantal deelnemers  100-120 

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.  
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“Het aanbod bij de talentlessen is erg divers. Jongeren vinden het leuk om op deze manier met sport 

bezig te zijn. Bij de inschrijving is deze KWT-les zo vol.” 

(coördinator onderbouw d’Oultremontcollege) 

 

Citytrainers  

● Cursus Citytrainers 

Datum November 2019 - maart 2020 

Doelgroep Jongeren van 12-18 jaar 

Aantal deelnemers 7 

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, MHCD en NOAD 

‘32. 

 

   

 

 “Jos hebben we aangemeld als Doener van Heusden. Hij regelt veel voor ons als Citytrainers en ook 

veel voor de jongeren in Heusden”.  (Citytrainers) 

 

● Activiteiten door Citytrainers 

Datum 

24 uursactie d’Oultremont: 31-1-2019 (5 Citytrainers) 

Basketbaltoernooi: 10-3-2019 (1 Citytrainer) 

Flessenvoetbal Heusden: 19-4-2019 (1 Citytrainer) 

Voorjaarsmarkt Vlijmen: 16-5-2019 (4 Citytrainers) 

Unihockeytoernooi Vlijmen: 08-7-2019 (1 Citytrainer) 

Trucker Festival Den Bosch: 24-12-2019 (2 Citytrainers) 

Doelgroep Leeftijd 6-14 jaar 

Aantal deelnemers 24 uursactie d’Oultremont: 30 

Baskebaltoernooi: 12 

Flessenvoetbal Heusden: 10 

Voorjaarsmarkt Vlijmen: 40 

Unihockeytoernooi Vlijmen: 20 

Trucker Festival Den Bosch: 20 
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Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft de Citytrainers begeleid in de 

voorbereiding met o.a werving deelnemers, aanvraag subsidies of sponsoring. Tevens is de 

buurtsportcoach aanwezig geweest op de dag zelf.  

                    

 

● Terugkombijeenkomsten cursus Citytrainers  

Datum 13-11-2019 (sportcafé) 

Doelgroep Jongeren van 12-21 jaar 

Aantal deelnemers 4 

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

terugkombijeenkomst georganiseerd samen met de collega’s. Tijdens deze 

terugkombijeenkomst hebben de Citytrainers de hapjes voor de borrel verzorgd en tijdens 

de borrel “pay by exercise” begeleid.  

                               

“Ik vond het erg leuk dat ik ben gevraagd om de hapjes te verzorgen deze avond”. 

(Kiki, Citytrainer) 

Buurtsport 

Veilig en gezellig spelen in de buurt 

Datum Elke vrijdagmiddag in De Vennen 

Doelgroep 12-16 jaar 

Aantal deelnemers  12 

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- en 

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.  

Elke eerste vrijdag van de maand is er freerunning en trampoline springen. Elke laatste 

vrijdag van de maand wordt er gevoetbald. 
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● H-games 

Datum 22-9-2019 

Doelgroep 10 - 16 jaar 

Aantal deelnemers  140 

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. 

 

 

                 

 

“Ik vind het erg leuk dat er weer eindelijk voor deze leeftijdsgroep iets wordt georganiseerd” 

(Ouder van deelnemend kind) 

 

“Wat was dit een vette dag! Volgend jaar neem ik mijn vrienden ook mee.” 

(Deelnemer H-games) 

 

● Soccertoernooi 

Datum 23-12-2019 

Doelgroep 12 - 18 jaar 

Aantal deelnemers  70 
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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 om de deelnemers te begeleiden en i.s.m 

bureau Halt voorlichting te geven over vuurwerkpreventie. Het toernooi is in samenwerking 

georganiseerd met de jongerenwerkers van ContourdeTwern, medewerker van bureau Halt, 

vijf Citytrainers en drie stagiaires van ContourdeTwern. 

 

 

 

“Ook al vind ik voetbal niet zo’n leuke sport, deze dag mede-organiseren vind ik erg leuk” 

(Melda, stagiaire ContourdeTwern) 
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Volwassenen 

 

Vitaliteit op de werkvloer | Brabant Plant 

Datum 29-3-2019 

Doelgroep Werknemers Brabant Plant 

Aantal deelnemers 60 

Rol Stichting de Schroef: Alle activiteiten tijdens de vitaliteitsmiddag worden uitgevoerd 

door lokale sport- en zorgprofessionals. De buurtsportcoach heeft een coördinerende en 

verbindende rol in dit project gehad en is als organisator aanwezig geweest bij de 

vitaliteitsmiddag in sporthal Die Heygrave. 

 

Vitaliteit op de werkvloer | Gemeente Heusden 

Datum Volleybalclinic 24-9-2019 en 22-10-2019 

Workshop slapen 14-11-2019 

Archery attack 3-12-2019 

Doelgroep Werknemers Gemeente Heusden 

Aantal deelnemers Volleybalclinic: 2 x 10 deelnemers 

Workshop slapen : 25 

Archery attack : 30 

Rol Stichting de Schroef: Is samenwerking met Vitaal met Hanneke een workshop Slapen 

georganiseerd voor werknemers van Gemeente Heusden. Werknemers waren vrij in hun 

keuze voor workshop tijdens de Week van de Fitte Mogelijkmakers. 

De buurtsportcoach heeft drie keer voor het gemeentepersoneel clinics verzorgd met als 

doel de werknemers meer in beweging te brengen.  

 

 

 
Vitaliteit op de werkvloer | Baanbrekers 

Datum Oktober t/m december 2019 

Doelgroep Werknemers Baanbrekers 

Aantal deelnemers 107 
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Rol Stichting de Schroef: Alle activiteiten worden uitgevoerd door lokale sport- en 

zorgprofessionals. De buurtsportcoach heeft een coördinerende en verbindende rol in dit 

project gehad. De buurtsportcoach onderhoudt het contact met deze lokale professionals. 

Van de negentien beweeglessen per week zijn vier lessen door partners van Stichting de 

Schroef (Sport@Jerry’s en DAK) ingevuld. Aan deze vier beweeglessen per week (gedurende 

acht weken) is in totaal 107 keer deelgenomen. 

 
Nationale Vitaliteitsweek 

Datum 23-9-2019 t/m 27-9-2019 

Doelgroep Werkgevers en werknemers in de gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 0 

Rol Stichting de Schroef: In samenwerking met Vitaal met Hanneke de actie ‘vitaalste 

medewerker van ‘t Hoog’ uitgezet. Helaas heeft deze actie geen aanmeldingen opgeleverd. 

De naam van de stichting wel onder de aandacht gebracht bij bedrijven gevestigd op 

bedrijventerrein in de gemeente Heusden.  
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55+  
 

Intermediair zorg - beweegaanbieder  

Datum 1-1-2019 t/m 31-12-2019 

Doelgroep 55+ 

Aantal hulpvragen 10 

Aantal doorverwijzingen 10 

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

(55+) 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 zo te zorgen voor een 

‘warme’ overdracht. 
 

Bovenlokale bijeenkomsten BSC (buurtsportcoach) 

Datum 5-2-2019 

Doelgroep  Buurtsportcoaches 55+ uit omringende gemeente 

Aantal deelnemers 7 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef heeft deze vakgroep geïnitieerd. Inmiddels 

komt deze vakgroep zo’n drie keer per jaar bij elkaar waarbij kennis, ontwikkelingen en 

kansen worden uitgewisseld. 

 
Sportdag GALM 

Datum 17-8-2019 

Doelgroep 55+ 

Aantal deelnemers 100 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft, vanwege de expertise in het organiseren 

van evenementen voor de doelgroep 55+, ondersteuning geboden aan de organisatie van de 

sportdag. 

 

Heusden tegen eenzaamheid 

● Werkbezoek minister Hugo de Jonge (ondertekenen intentieverklaring tegen 

eenzaamheid) 

Datum 10-7-2019 

Doelgroep Heusdense gemeenschap 

Aantal deelnemers Naar schatting 200 

Rol Stichting de Schroef: Ondertekenen van de intentieverklaring Eén tegen Eenzaamheid. 

De stichting bezette daarnaast een kraam waar uitleg gegeven werd over de missie, visie en 

doelstellingen van de stichting. Ook heeft de buurtsportcoach deze dag gebruikt om te 

netwerken en verbindingen te leggen met andere lokale partijen.  
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● Coalitie Eén tegen eenzaamheid 

Datum Continu proces vanaf 10-7-2019 

Doelgroep Heusdense gemeenschap 

Aantal deelnemers N.v.t. 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft zitting in de coalitie Eén tegen 

eenzaamheid. De werkzaamheden bestaan uit signalering (Wat is eenzaamheid en hoe 

openbaart zich dat?). De buurtsportcoach heeft contact met organisaties die zowel achter 

als voor de voordeur komen. 

 

“Onze gezamenlijke droom is dat we in nauwe onderlinge samenwerking erin slagen de eenzaamheid 
in de gemeente Heusden aan te pakken, door samen met een grote groep vrijwilligers waar mogelijk 
eenzaamheid te voorkomen en waar dat niet lukt eenzame mensen – jong en oud – in contact te 
brengen met anderen, ze in hun kracht te zetten en weerbaarder te maken.” (Coalitie Eén tegen 
Eenzaamheid) 
 

Gecombineerde Leefstijl Interventie 

Datum Continu proces vanaf zomer 2019 

Doelgroep Heusdense gemeenschap 

Aantal deelnemers N.v.t. 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach investeert momenteel in een structurele 

samenwerking met praktijkondersteuners en huisartsen waarbij bewegen als medicijn 

ingezet gaat worden. De Gecombineerde Leefstijl Interventie bleek hierbij een mooi middel 

om met de POH in contact te komen. In 2020 gaan de eerste groepen in samenwerking met 

leefstijlcoach Nicolette Slot van start. Vanuit de stichting wordt er hard gewerkt aan een 

passend beweegprogramma voor de deelnemers. Daarnaast gaan de buurtsportcoaches 

zorgen voor individueel advies voor deelnemers, zodat zij doorstromen in het reguliere 

sport- en beweegaanbod. 
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Aangepast sporten 

 

Intermediair doelgroep - beweegaanbieders 

Datum Januari - December 2019 

Doelgroep Mensen met een beperking  

Aantal hulpvragen 21 

Aantal doorverwijzingen 13 

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.  

 

Vrijetijdsmarkt voor Specials 

Datum 26-1-2019 

Doelgroep Mensen met een beperking en aanbieders voor deze doelgroep  

Aantal deelnemers 150 bezoekers, 22 deelnemende organisaties 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft als projectleider een coördinerende rol 

aangenomen. Zij richtte zich op de werving van organisaties uit de sportsector. Daarnaast 

was zij actief in de promotie, communicatie en organisatie van de Vrijetijdsmarkt, zowel in 

de voorbereiding als op de dag zelf. 
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Sport- en Spelmiddag De Hoge Heide 

Datum 25-4-2019 

Doelgroep Cliënten van zorgboerderij De Locatie en kinderen via het 

Jeugdsportfonds  

Aantal deelnemers 50 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft als projectleider een coördinerende rol 

aangenomen. Zij heeft contacten gelegd met De locatie en beweegaanbieders én het sport- 

en spelprogramma vormgegeven. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor de werving van 

kinderen via het Jeugdsportfonds. Tijdens deze middag konden de deelnemers meedoen 

met drie clinics: handboogschieten, bowlen en hiphop.  
 

“Het is mooi om te zien hoeveel plezier en energie deze jongeren hebben. Je kunt echt zien hoe 
sommigen van hen opleven wanneer ze actief bezig zijn.” (Bernadette van den Akker, zorgboerderij 
De Locatie) 
 

Beweegprogramma GALMplus (cyclus 1) 

Datum Februari - Mei 2019 

Doelgroep 55+-ers met een (ouderdoms)beperking  

Aantal deelnemers 56 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft als projectleider een coördinerende rol 

aangenomen. Met zeven andere partijen uit de sport- en zorgsector is een 

beweegprogramma opgesteld, speciaal voor 55+-ers die niet bij de reguliere beweeggroepen 

kunnen sporten. In februari zijn 56 deelnemers gestart met een proefperiode van twaalf 

weken. Na afloop is 80% structureel blijven bewegen. 

 

 

 

Zomerimpuls GALMplus 

Datum Zomer 2019 

Doelgroep 55+-ers met een (ouderdoms)beperking  

Aantal deelnemers 22 
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Rol Stichting de Schroef: Naar aanleiding van het beweegprogramma GALMplus zijn speciale 

zomerlessen samengesteld. Mede met het oog op de vereenzaming van ouderen, die in de 

zomer vaak geen activiteiten om handen hebben, is een 6-weeks beweegprogramma 

uitgewerkt waar huidige GALMplussers aan mee konden doen. De buurtsportcoach heeft 

hierin een coördinerende rol gehad. 

 

 

 

Cursus Heusden Valt Ervoor (cyclus 1) 

Datum Februari - Mei 2019 

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

Aantal deelnemers 35 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft als projectleider een coördinerende rol 

aangenomen. Met vier 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. In februari zijn 35 deelnemers gestart met de cursus van 

twaalf weken. Deelnemers geven de cursus een gemiddeld cijfer van 9,4. Na afloop is 50% 

structureel blijven bewegen. 

 

In oktober 2019 is de tweede cyclus Valpreventie gestart met een openbare 

informatiemiddag. Hier kwamen zo’n 40 bezoekers op af. Aansluitend ging de 

valpreventiecursus zelf van start. Deze eindigt pas in 2020, hier zijn dan ook nog geen cijfers 

van bekend. 
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Advisering beweegaanbieders 

Datum Continu 

Doelgroep Mensen met een beperking  

Aantal geadviseerde 

beweegaanbieders 4 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef heeft een adviserende en stimulerende rol 

naar beweegaanbieders, in dit geval op het gebied van aangepast sporten. In 2019 heeft de 

buurtsportcoach adviesgesprekken gevoerd met vier aanbieders betreffende de opstart, 

doorontwikkeling of aanpassing van beweegactiviteiten. 

 

Opzetten plan voor ondersteuning sportkader i.s.m. Amare Zorgcoaching en Stichting Zorg 

& Sport Brabant 

Datum Continu 

Doelgroep Sportkader voor mensen met een beperking  

Aantal deelnemers N.n.v.t 

Rol Stichting de Schroef: In 2018 is de eerste aftrap geweest voor een samenwerking tussen 

Stichting Zorg & Sport Brabant (SZ&SB), 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. In 2019 heeft SZ&SB, met ondersteuning van Stichting de Schroef en Amare, 

een vooronderzoek uitgevoerd onder diverse aangepast sporten-aanbieders. Op basis van 

de resultaten zal een concreet beleidsplan worden opgesteld. Zodra de visie en 

doelstellingen van SZ&SB helder zijn, wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt 

gekeken hoe SZ&SB, met ondersteuning van Amare en Stichting de Schroef, in de praktijk 

aan de slag gaat. 

 

Opstart gemeentebreed netwerk Aangepast Sporten 

Datum Vanaf maart 2019 tot en met heden 

Doelgroep Sportkader voor mensen met een beperking  

Aantal deelnemers N.n.v.t 

Rol Stichting de Schroef: In maart 2019 is, in samenwerking met Zorgbelang Brabant, een 

co-creatie sessie georganiseerd voor professionals uit de gemeente Heusden die direct of 

indirect werken met/voor mensen met een beperking. Centrale vraag die middag was: hoe 

zorgen we ervoor dat deze doelgroep zo snel en laagdrempelig mogelijk bij het juiste 

(sport)aanbod terecht komt? Bij deze co-creatie sessie sloten vijftien professionals aan uit 

diverse sectoren. Eén van de uitkomsten van deze sessie was de opstart van een 

gemeentelijk netwerk aangepast sporten. Inmiddels zijn al achttien professionals betrokken 

bij dit gemeentelijk netwerk en wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan van aanpak en 

intentieverklaring. De buurtsportcoach treedt op als voorzitter en kartrekker van het 

netwerk. 
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Uitbreiding netwerk voor toekomstige samenwerking/afstemming 

 

Datum Vanaf 2019 tot en met heden 

Doelgroep Samenwerkingspartners t.b.v. Uniek Sporten  

Aantal bezochte 

organisaties zes 

Rol Stichting de Schroef: Eén van de speerpunten van Stichting de Schroef binnen het thema 

‘aangepast sporten’ richt zich op uitbreiding van mogelijke samenwerkingspartners. In 2019 

is een start gemaakt met dit speerpunt door onder andere binnen te stappen, letterlijk en 

figuurlijk, bij diverse professionals en organisaties die werken met mensen met een 

beperking. Aan hen is aangegeven wat de werkwijze van Stichting de Schroef is en waar 

mogelijke kansen liggen op het gebied van sporten en bewegen. Inmiddels staat de teller 

hiervan op zes organisaties. Daarnaast is een onderzoeksopdracht opgesteld, waarin een 

onderzoek zal worden gedaan naar een succesvolle aanpak in samenwerking met 

professionals en organisaties en de rol die Stichting de Schroef hierin kan spelen. Dit 

onderzoek zal in 2020 plaatsvinden. 

 

Onderzoek ‘Bewegen is voor iedereen’ 

Datum 2019 

Doelgroep Beweegaanbieders voor mensen met een beperking  

Aantal deelnemers N.v.t. 

Rol Stichting de Schroef: In opdracht van Stichting de Schroef heeft een afstudeeronderzoek 

plaatsgevonden. Hierin is onderzocht welke behoeftes beweegaanbieders in de gemeente 

Heusden hebben om het aanbod voor mensen met een beperking te kunnen verbeteren. 

Daaruit is gebleken dat beweegaanbieders met name behoefte hebben aan ondersteuning 

op het gebied van promotie, kennis (o.a. over financiële regelingen) en ledenwerving (o.a. 

via doorverwijzing van professionals). Deze bevindingen worden meegenomen in de 

activiteiten van Stichting de Schroef. 

 

Uniek Sporten 

Datum Continu 

Doelgroep Mensen met een beperking 

Aantal deelnemers N.v.t. 

Rol Stichting de Schroef: 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. Daarnaast weten de contactpersonen van de diverse gemeenten elkaar via 

dit loket beter te vinden en worden hulpvragen sneller en gerichter behandeld.   
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In regioloket De Meierij staan op dit moment 155 sportaanbieders op de website van Uniek 

Sporten geregistreerd, met in totaal 227 activiteiten/lessen. 

 

Eens per kwartaal komen de ‘aangepast sporten’-uitvoerders van elke gemeente uit het 

regioloket bij elkaar om onder andere hulpvragen te bespreken, nieuws en kennis te delen 

en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 
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Gemeentelijke evenementen 

 

Nationale Sportweek 

Datum September 2019 

Doelgroep Alle inwoners uit de gemeente Heusden 

Aantal deelnemers 0 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef brengt de Nationale Sportweek onder de 

aandacht van alle beweegaanbieders in de gemeente Heusden via mailings, persberichten 

en social media berichten. De stichting is voor de gemeente Heusden aanspreekpunt voor 

NOC*NSF door de rol als organisator.  
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Armoedebestrijding 

 
Jeugdfonds Sport 

Datum 2019 

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

Aantal deelnemers 149 

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.  

 

Verdeling per geslacht 

 

 Verdeling naar leeftijd 
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Verdeling naar activiteit en geslacht 

Sportactiviteit Man Vrouw Totaal 

tennis   1 1 

karate 1   1 

gymnastiek/turnen 1 7 8 

fitness 22 9 31 

voetbal 64 6 70 

overig 4   4 

judo 2   2 

overige vechtsporten 6 3 9 

zwemsport 1   1 

basketbal 1 2 3 

kickboksen 5 4 9 

paardrijden   5 5 

hockey   2 2 

korfbal   1 1 

volleybal   1 1 

handbal   1 1 

Eindtotaal 107 42 149 
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Actie Willy Naessens 

Datum 22 maart 2019 

Doelgroep kinderen uit gezinnen met een kleine portemonnee 

Aantal deelnemers 100 

Rol Stichting de Schroef: Willy Naessens, sponsor van RKC Waalwijk, heeft in samenwerking 

met Stichting de Schroef en Stichting Leergeld kinderen uit gezinnen met een kleine 

portemonnee, uitgenodigd om naar de wedstrijd RKC Waalwijk - Helmond Sport op 22 maart 

2019 te gaan kijken. Stichting de Schroef heeft de communicatie, de promotie en de 

inschrijvingen van deze actie verzorgd. In totaal zijn 100 kinderen en ouders aanwezig 

geweest bij de wedstrijd. 
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Overige activiteiten Stichting de Schroef 

 
Sportcafé  

Datum 13-11-2019 

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

Aantal deelnemers 113 

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. Gezien het thema; ‘De 

opbrengst van bewegen’ werd Mathieu de Greef als spreker uitgenodigd. Mathieu is 

bewegingswetenschapper aan de Universiteit van Groningen.  

 

Aangezien Stichting de Schroef haar supporters en vrijwilligers bijzonder dankbaar is voor 

hun steun werden zij voor het tweede jaar achter elkaar in het zonnetje gezet en bedankt 

voor hun support. Na afloop van het sportcafé werd tijdens de borrel nog een veiling 

gehouden waarbij unieke items geveild werden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het handbal 

shirt van keepster Tess Wester of aan de door Marc Lammers gesigneerde hockeystick! De 

opbrengsten zijn ten goede gekomen aan de missie van Stichting de Schroef: Iedereen kan 

meedoen! Een uniek onderdeel bij Sportcafé 2019 was: Pay by exercise. Deelnemers van het 

Sportcafé konden gratis een muntje krijgen voor een versnapering als ze één van de 

oefeningen correct uit voerden. De Citytrainers begeleiden de oefeningen en gaven de 

muntjes aan de deelnemers. De oefeningen waren: touwtje springen, squatten, spinnen op 

de deskbikes, balanceren op de oefentol etc. De deelnemers aan het Sportcafé 

beoordeelden de editie van 2019 gemiddeld met een 8,3. 
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Netwerk Wij Buurtsportcoaches en LAB (Landelijke academie buurtsportcoaches)  

Datum 2019 

Doelgroep Sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling 

Combinatiefuncties vallen 

Aantal deelnemers 113 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef maakt onderdeel uit van de aanjaaggroep voor 

Wij Buurtsportcoaches. Wij Buurtsportcoaches is het landelijke netwerk voor alle sport- en 

beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. Eens per 

kwartaal komt de aanjaaggroep bijeen om vorm te geven aan het netwerk. Vanuit Wij 

Buurtsportcoaches is Stichting de Schroef ook betrokken (geweest) bij het opzetten van het 

LAB (Landelijke academie buurtsportcoaches, initiatief van VSG). Kern van deze landelijke 

bundeling is het faciliteren van de (regionale) samenwerking tussen de acht HBO-instellingen 

met Sportkunde, ALO-Nederland, ROC’s Sport en bewegen, CIOS(en), WIJ Buurtsportcoaches 

en Provinciale Sportorganisaties (PSO’s). Stichting de Schroef heeft binnen het programma 

een rol gespeeld in de pijler ‘behoeftepeiling’(onder buurtsportcoaches).  
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Fondsenwerving en communicatie 
Naast de doelstelling om alle inwoners van Heusden en omgeving in beweging te brengen en houden 
heeft Stichting de Schroef ook het doel om meer op eigen benen te staan en minder afhankelijk te 
zijn van subsidies. De professionalisering binnen de organisatie krijgt steeds meer vorm en de 
profilering van Stichting de Schroef als goed doel is ingezet. 
 
Kledinginzameling en huis-aan-huis kledingactie 

Datum 2019 

Doelgroep Supporters 

Aantal inzamelpunten 10 

Opbrengst 2019 890 euro 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef werkt op het gebied van kledinginzameling 

samen met A & F Trading. Stichting de Schroef werft lokale inzamelpunten, onderhoudt 

contact met de lokale inzamelpunten en zorgt ervoor dat de containers worden 

onderhouden en op tijd worden geleegd door A & F Trading. De stichting heeft inmiddels 

tien lokale inzamelpunten (onder andere i.s.m. Woonveste). De opbrengst van 2019 was € 

890,00. Daarnaast is in 2019 de vergunning voor de huis-aan-huis-kledingactie 2020 

aangevraagd. 

 

Ricardo’s bingoavond 

Datum Iedere week 

Doelgroep Bingospelers (en bijvoorkeur de eenzame oudere) 

Aantal deelnemers Tussen de 60 en 140 mensen 

Rol Stichting de Schroef: Ricardo de Rouw organiseert als vrijwilliger wekelijks een 

bingoavond voor Stichting de Schroef. Zijn motivatie komt voort uit te feit dat hij zich graag 

inzet in de strijd tegen eenzaamheid én in de strijd tegen overgewicht/obesitas onder jeugd. 

Met de inkomsten van de bingoboekjes betaalt Ricardo het prijzengeld, de zaalhuur en doet 

hij wekelijks een afdracht aan Stichting de Schroef. Zelf verdient Ricardo niets aan deze 

bingo en zet hij zich volledig onbetaald in om iedere week tussen de 60 en 140 mensen een 

leuke avond te bezorgen.  

 

Vriendenloterij 

Datum Vanaf 27-2-2019 

Doelgroep Bingospelers (en bijvoorkeur de eenzame oudere) 

Aantal donateurs nav 

belactie 24 

Opbrengst 2019 1512 euro 

Rol Stichting de Schroef: Op 27 februari 2019 heeft Stichting de Schroef in samenwerking 

met de Vriendenloterij een belactie georganiseerd. Dit was tevens het startsein voor onze 

samenwerking. Deze belactie heeft ons 24 donateurs opgeleverd.  
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Vanwege de AVG, het feit dat mensen ook gedurende het jaar Stichting de Schroef als goed 

doel kunnen opgeven bij de Vriendenloterij en/of kunnen besluiten hun lot stop te zetten is 

voor Stichting de Schroef niet duidelijk hoeveel donateurs de stichting eind 2019 had. Wel 

weet de stichting dat de donateurs in 2019 in totaal € 1512,00 bij elkaar hebben gespeeld 

voor Stichting de Schroef. 

 
Rabo Clubkas campagne 

Datum September 2019 

Doelgroep Leden van  Rabobank De Langstraat 

Opbrengst 2019 360,34 euro 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef doet jaarlijks mee met de Rabo Clubkas 

campagne van Rabobank De Langstraat.  In 2019 hebben we € 360,34  opgehaald. 

 

Organisatie collecte NSGK 

Datum 11 - 16 november 2019 

Doelgroep Het gehandicapte kind 

Aantal collectanten 22 

Opbrengst 2019 1312,51 euro 

Rol Stichting de Schroef: In de week van 11-16 november vond de collecte van het NSGK 

plaats. Stichting de Schroef coördineert de collecte in de gemeente Heusden. In totaal 

hebben 22 collectanten samen €1312,51 opgehaald. De helft van deze opbrengst gaat naar 

Stichting de Schroef, en wordt ingezet voor de organisatie van de Vrijetijdsmarkt voor 

Specials in 2020. De andere helft komt ten goede aan landelijke projecten voor het 

Gehandicapte Kind. 

 

 

 

Mollie 

Datum 2019 

Doelgroep Donateurs 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef is een goed doel met ANBI status én wil zich 

ook meer als goed doel profileren. Het vereenvoudigen van het doen van giften en 

schenkingen is daar onderdeel van. In 2019 heeft de stichting een account bij Mollie. Dat 

moet het doen van (eenmalige) giften en schenkingen voor donateurs eenvoudiger maken. 

In 2020 wordt de nieuwe website gelanceerd. Mollie is hierin meegenomen.  
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Sponsoring 

Datum Continu 

Doelgroep Sponsoren 

Opbrengst 2019 800 euro 

Rol Stichting de Schroef: Fondsenwerving is inmiddels onderdeel van het DNA van Stichting 

de Schroef. Dat wil zeggen dat de buurtsportcoaches en overige medewerkers continu op 

zoek zijn naar samenwerkingspartners, sponsoren en overige donateurs. In 2019 heeft de 

stichting enorm veel sponsoring in natura bewerktstelligd. Deze vorm van sponsoring 

registreert/monitort de stichting nog niet, waardoor de waarde van deze vorm van 

sponsoring niet inzichtelijk is voor de stichting. In 2019 heeft Stichting de Schroef 

Heusden.nieuws.nl voor de komende drie jaar als sponsor aan zich weten te binden. De 

sponsoren hebben samen in 2019 voor € 800,00 aan inkomsten voor de stichting gezorgd. 

 

Giften 

Datum Continu 

Doelgroep Donateurs 

Opbrengst 2019 425 euro 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef is een goed doel met ANBI status én profileert 

zich ook steeds meer als dusdanig. Er zijn inmiddels vele manieren waarop mensen kunnen 

doneren aan de stichting. In 2019 heeft dat een bedrag van € 425,00 opgeleverd.  

 

Vermogensfondsen 

Datum Continu 

Doelgroep Fondsen 

Opbrengst 2019 17.435 euro 

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches en overige medewerkers van Stichting de 

Schroef worden steeds meer bedreven in het aanschrijven van fondsen. In 2019 werden er 

aanvragen gedaan bij de Provincie Noord-Brabant, Kiss The Future, het DELA Fonds en het 

Rabobank Stimuleringsfonds. Daarnaast deed één van de jongeren onder begeleiding van de 

buurtsportcoach een aanvraag bij Ik ben geweldig. In totaal werd in daardoor in 2019 € 

17.435,00 toegekend aan programma’s/projecten/evenementen waar de stichting bij 

betrokken is.  

 

Nieuwsbrieven - mailchimp 

Datum Ieder kwartaal 

Doelgroep Nieuwsbrieflezers 

Rol Stichting de Schroef: Elk kwartaal worden er nieuwsbrieven verstuurd. Stichting de 

Schroef kent een nieuwsbrief algemeen, nieuwsbrief 55+ en nieuwsbrief jongeren. De 

nieuwsbrieven worden sinds 2016 verstuurd vanuit Mailchimp. Hierdoor zijn de statistieken 

inzichtelijk. De nieuwsbrieven worden gemiddeld door 60% van de abonnees gelezen.  
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Website 

Datum 2019 

Doelgroep Websitebezoekers 

Rol Stichting de Schroef: De professionalisering binnen de organisatie krijgt steeds meer 

vorm en de profilering van Stichting de Schroef als goed doel is ingezet. De nieuwe huisstijl 

vraagt ook om aanpassing van de website van Stichting de Schroef. 2019 is gebruikt voor de 

ontwikkeling van de website. De nieuwe site zal in 2020 gelanceerd worden. 

 
Teamleader (CRM) 

Datum 2019 

Doelgroep Interne organisatie Stichting de Schroef 

Rol Stichting de Schroef: In 2019 is de stichting aan de slag gegaan met het invoeren van een 

CRM-systeem. Teamleader is een CRM systeem dat verder gaat dan een digitaal adresboek. 

Je kunt onder andere projecten aanmaken (en volgen van start tot eind), facturen aan 

projecten koppelen en versturen vanuit het systeem. Daarnaast is het de bedoeling dat het 

CRM-systeem door efficiency en transparantie binnen de interne organisatie een boost gaat 

geven aan de fondsenwervende activiteiten van de stichting.  

 

Social media 

Datum 2019 

Doelgroep Volgers social media 

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef maakt gebruik van de volgende social media 

netwerken: Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. De betrokkenheid van de achterban is 

groot. Berichten worden geliked en er komen steeds vaker interacties uit voort.  

 
Flyers/posters/brochures 

Datum 2019 

Doelgroep Alle geïnteresseerden 

Rol Stichting de Schroef: In 2019 heeft Stichting de Schroef de huisstijl doorgevoerd in alle 

eigen evenementen. Tevens is er een corporate brochure opgemaakt waarin in een 

oogopslag duidelijk is waar de stichting voor staat en wat ze allemaal doet.  
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