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Overzicht aantal deelnemers aan activiteiten

Doelgroep Totaal aantal deelnemers

Ondersteuning sportaanbieders 83

Jeugd t/m 12 jaar – overig 279

Jongeren 650

Volwassenen 19

55+ 860

Inclusief sporten 299

Armoedebestrijding 170

Overig 497

TOTAAL 2.857

Specificatie per doelgroep

Ondersteuning sportaanbieders
Activiteit Aantal deelnemers

Atletiekmiddag (DAK) 23

Jumbo Klinkaert Sportzomer (LTC de Klinkaert) 60

Totaal aantal deelnemers 83

Jeugd t/m 12 jaar - overig
Activiteit Aantal deelnemers

Balanz4Kidz 2

Sport na/onder school (De Vlechter) 64

Buitenspeeldag 20

Sport bij BSO 76

Cursus Citytrainers Junior (De Vlechter) 12

JVV (Archery Attack en Dance Mix) 30

Zomeractiviteiten bij Het Run 40

Buurtsport Oudheusden 35

Totaal aantal deelnemers 279
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Jongeren
Activiteit Aantal deelnemers

Sport na School (d'Oultremontcollege) 15

Sport onder School - Talentlessen (d’Oultremontcollege) 360

Buurtsport 15

December Break: paintball 60

December Break: voetbal 85

Gaming 20

Talented 77

HeusdenPopUp 15

Beweegmaatjes 3

Totaal aantal deelnemers 650

Volwassenen
Activiteit Aantal deelnemers

Mijn Leefstijl 19

Totaal aantal deelnemers 19

55+
Activiteit Aantal deelnemers

Stichting de Schroef TV 500

Beweegmaatjes 6

Fietsoefeningen 4

Balkon bewegen (incl. balkon beweegdag) 250

Kerstactiviteit Balkon bewegen 100

Totaal aantal deelnemers 860

Inclusief bewegen
Activiteit Aantal deelnemers

Workshop BrainBlocks 176

Beweegtestdag GALMplus (cyclus 2) 51

Beweegprogramma GALMplus (cyclus 2) 43

Cursus Heusden valt ervoor (cyclus 2) 29

Totaal aantal deelnemers 299
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Armoedebestrijding

Activiteit Aantal deelnemers

Jeugdfonds Sport 168

Armoedefonds 2

Totaal aantal deelnemers 170

Overige activiteiten

Activiteit Aantal deelnemers

Sportcafé 351

Intermediair doelgroep - beweegaanbieder (aantal
hulpvragen)

- Kinderen
- Jongeren
- Volwassenen
- 55+
- Inclusief bewegen

35

- 1
- 1
- 1
- 5

- 27

Collecte Het Gehandicapte Kind 26

Tasjes vol pret 85

Totaal aantal deelnemers 497
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Ondersteuning sportaanbieders

Atletiekvereniging DAK

● Atletiekmiddag

Datum 17-06-2020

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

Aantal deelnemers 23
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, met o.a. als taak het aansturen van vrijwilligers en stagiaires.

Tennisclub LTC de Klinkaert

● Jumbo Klinkaert Sportzomer
Datum 14 juli 2020 t/m 20-08-2020

Doelgroep Kinderen en jongeren uit Drunen en omgeving (ook
niet-leden)

Aantal deelnemers 60

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft de vereniging ondersteund
bij de organisatie, coördinatie en uitvoering van diverse sportieve activiteiten in
de zomervakantie. Doel hiervan was om de accommodatie open te stellen voor
alle kinderen en jongeren uit de buurt. Door een fijne daginvulling te bieden aan
kinderen die vanwege de coronamaatregelen niet op vakantie gingen,
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heeft de vereniging hun maatschappelijke steentje bijgedragen. Gedurende deze
6 weken hebben zo’n 60 kinderen en jongeren deelgenomen.

Geannuleerde/ uitgestelde activiteiten
Vanwege COVID-19 zijn verschillende activiteiten geannuleerd/ uitgesteld.
De buurtsportcoaches van Stichting de Schroef hebben de verenigingen
geadviseerd en geïnformeerd over de aanpak m.b.t. de maatregelen rondom
COVID-19 in relatie tot de verschillende activiteiten.

● Zwem4daagse Vlijmen
Datum Geannuleerd i.v.m. maatregelen

Doelgroep Alle inwoners uit gemeente Heusden

● Volleybaltoernooi voor basisschoolleerlingen
Datum Geannuleerd i.v.m. maatregelen

Doelgroep Voor de groepen 5 en 6 van basisscholen Olof Palme
en ‘t Kompas (juni 2020)
Voor de groepen 5 van basisscholen De Wilgen, De
Vijfhoeven, De Bussel, Het Palet, Lambertusschool
en De Dromenvanger (november 2020).

● Hockeykampioenschappen voor basisschoolleerlingen
(hockeyverenigingen VMHC en MHCD)
Datum Uitgesteld i.v.m. maatregelen

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

● Handbalkampioenschappen voor basisschoolleerlingen
(handbalverenigingen Avanti en s.c. Elshout)
Datum Geannuleerd i.v.m. maatregelen

Doelgroep Groep 3 t/m 8 van basisscholen uit gemeente
Heusden
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Jeugd t/m 12 jaar

Balanz4Kidz / HeusFit & in Balanz

Datum 2020

Doelgroep Kinderen 7 t/m 12 jaar

Aantal deelnemers 2 (individueel traject, nog geen nieuwe groep
gestart)

Rol Stichting de Schroef: In de gemeente Heusden is Balanz4Kidz het
programma voor kinderen en jongeren met overgewicht. De rol van de
buurtsportcoach 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 2020 is er geen nieuw programma gestart in verband met te weinig
aanmeldingen. Kinderen die zich aangemeld hebben volgen een
individueel traject.

In 2020 is de interventie opnieuw erkend als ‘goed beschreven’ bij het
RIVM.

Basisschool De Vlechter

● Sport na School /  Sport onder School / Gezonde Week
Datum Januari t/m december 2020

Doelgroep Groep 1 t/m 8

Aantal deelnemers 28 (Red jezelf, red je vriendje | groep 6-7-8)
36 ((S)Cool on Wheels | groep 6-7-8)
I.v.m. maatregelen zijn de Koningsspelen, de tweede
activiteit Red jezelf, red je vriendje en alle Sport na
School activiteiten geannuleerd

Rol Stichting de Schroef: In februari heeft de buurtsportcoach in
samenwerking met de directeur opnieuw een aanvraag ingediend voor
verlenging van het vignet ‘Sport & Bewegen’. Dit vignet is verlengd voor
een periode van drie jaar.
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● Buitenspeeldag
Datum 10-07-2020

Doelgroep Groep 1 t/m 8

Aantal deelnemers 20
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 2020

Doelgroep Alle kinderen van twee bovengenoemde locaties

Aantal deelnemers Totaal: 76
Sportpark: 20
Jong Nederland: 20
Sport Kids: 24
Alles Kids: 12 (1 van de 4 clinics heeft
plaatsgevonden)
Vanaf maart 2020 zijn alle clinics geannuleerd i.v.m.
maatregelen

Rol Stichting de Schroef: Aan het eind van elk schooljaar wordt met de
manager van elke BSO locatie een tijdschema gemaakt. De
buurtsportcoach heeft het contact gelegd met de sportaanbieders die de
clinics hebben verzorgd en de clinics ingepland. De buurtsportcoach zorgt
ook voor communicatie richting de BSO.
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Citytrainers Junior

● Cursus Citytrainer Junior

Datum
09-10-2020 1ste bijeenkomst daarna uitgesteld
wegens corona

Doelgroep basisschoolkinderen van De Vlechter, groep 6-8

Aantal deelnemers 12

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches zijn projectleider en
cursusleider van de cursus Citytrainers Junior. Zij hebben de deelnemers
geworven, de eerste bijeenkomst van de cursus gegeven en de
deelnemers begeleid bij hun ontwikkeling.

JVV

● Archery attack en dansen (ism Studio Max)
Datum 20 augustus 2020

Doelgroep basisschoolkinderen

Aantal deelnemers archery attack 20; dancemix 10

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach
een coördinerende rol gehad. Denk hierbij aan het zoeken naar een
geschikte locatie en de contact onderhouden met de organisatie JVV. Op
de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest om de
activiteit te begeleiden.

Zomeractiviteiten bij Het Run

● Buikschuiven, sponstrefbal, torenbouwen
Datum juli-augustus 2020

Doelgroep basisschoolkinderen

Aantal deelnemers 40

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach
een coördinerende rol gehad.
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Denk hierbij aan contact leggen met Stanley van Damme van Het Run en
het werven van Citytrainers voor de activiteiten. Tijdens de activiteiten is
de buurtsportcoach geregeld aanwezig geweest.

Buurtsport

● Veilig en gezellig spelen in de buurt (Oudheusden)
Datum November - december 2020

Doelgroep Basisschoolkinderen

Aantal deelnemers 35

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach biedt activiteiten aan waarbij
de jongeren op een laagdrempelige en gezellige manier kunnen sporten
en elkaar kunnen ontmoeten. Tevens stuurt de buurtsportcoach de
citytrainer aan om activiteiten op te zetten en te coördineren.

“het spel levend Among Us is echt veel gaver dan
op de telefoon. Hier zijn we lekker buiten en

kunnen we rennen”
(deelnemer buurtsport Oudheusden)
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Jongeren

d’Oultremontcollege

● Sport onder School/Talentlessen
Datum September - december 2020

Doelgroep Klas 1 en 2

Aantal deelnemers 360
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft de verschillende lessen
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.

“Ik vind het leuk dat we vrijheid krijgen om zelf iets te ondernemen. Als ik een
idee heb, helpt Jos vaak mee om het verder uit te werken. Gaaf!!”

(leerling talentlessen bewegingsonderwijs)

Buurtsport

● Buurtsport jongeren (De Vennen, Drunen)
Datum januari - december 2020

Doelgroep 12-16 jaar en 8-12 jaar

Aantal deelnemers 15 (aantal deelnemers per keer)

Rol Stichting de Schroef:
De buurtsportcoach biedt activiteiten aan waarbij de jongeren op een
laagdrempelige en gezellige manier kunnen sporten en elkaar kunnen
ontmoeten. Tevens stuurt de buurtsportcoach de citytrainer aan om
activiteiten op te zetten en te coördineren.

● Decembreak - Paintballen
Datum 28-12-2020

Doelgroep leeftijd 12-17 jaar

Aantal deelnemers 60
Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach
een coördinerende rol gehad.
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Denk hierbij aan het zoeken naar een geschikte locatie en partner om te
paintballen, het verzorgen van promotie en het verwerken van de
inschrijvingen. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig
geweest. Het paintballen is in samenwerking georganiseerd met de
jongerenwerkers van Contour de Twern.

“De buurtsportcoach heeft meer dan alleen een lach op het gezicht van
mijn zoon gebracht.”

(moeder van een deelnemer aan het paintball)

● December Break - Buitentoernooi (voetbal) bij RKDVC
Datum 30-12-2020

Doelgroep leeftijd 12-17 jaar

Aantal deelnemers 85
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.

Gaming en interactief bewegen

● Workshop ‘Topsportmentaliteit’
Datum 19-10-2020

Doelgroep leeftijd 12-18 jaar

Aantal deelnemers 5
Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach
een coördinerende en uitvoerende rol gehad. De buurtsportcoach heeft de
jongere geholpen bij de organisatie van deze workshop. Denk hierbij aan
het verzorgen van promotie, het contact met de aanbieder (The Challenge
Room) en het regelen van de locatie. Het toernooi is in samenwerking
georganiseerd met een jongere, The Challenge Room en “Ik ben geweldig”
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● Workshop cross generation gaming
Datum 21-10-2020

Doelgroep leeftijd 12-18 jaar

Aantal deelnemers 3
Rol Stichting de Schroef: Deze workshop is georganiseerd in het kader
van het Sportcafe 2020. Zowel ouderen als jongeren hebben
deelgenomen. In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach een
coördinerende rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van promotie,
het leiden van overlegmomenten met de aanbieder (de Challenge Room)
en het regelen van de locatie. De buurtsportcoach heeft tijdens de
workshop de deelnemers begeleid.

● FIFA21 Event (online en fysiek)
Datum 23-12-2020

Doelgroep leeftijd 12-17 jaar

Aantal deelnemers 12
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 aanbieders en het
regelen van de locatie. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens
aanwezig geweest om de deelnemers aan het fysieke event te begeleiden.
Het event is in samenwerking georganiseerd met de jongerenwerkers van
Contour de Twern, The Challenge Room en het d’Oultremontcollege.
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Talented (Talentontwikkelingsprogramma voor jongeren)

● Workshop ‘Waar ben ik goed in - Stichting de Schroef en Yvette
van Bracht
Datum 10-06-2020 & 11-06-2020

Doelgroep leeftijd 14-18 jaar

Aantal deelnemers 40
Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach
een coördinerende rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van
promotie, het werven van deelnemers, het leiden van overlegmomenten
met de aanbieders en het regelen van de locatie. De buurtsportcoach
heeft de workshop samen met Yvette van Bracht opgesteld en ook
gegeven op de dagen zelf en hierbij de deelnemers begeleidt.

“Ik vond de workshop heel erg leuk omdat je creatief bezig was met je
eigen karakter en persoonlijkheid en ik vond het heel interessant om
meer over mijn interesses en karaktertrekken te leren”

● Workshop ‘Gaming en communicatie’ - The Challenge Room
Datum 06-07-2020

Doelgroep leeftijd 14-18 jaar

Aantal deelnemers 4
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 aanbieders en het
regelen van de locatie. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens
aanwezig geweest voor het begeleiden van de deelnemers. Deze
workshop is in samenwerking met The Challenge Room georganiseerd.
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"Ik was positief verrast te leren dat goede communicatie je gaming
skills kan verbeteren”

● Workshop ‘EHBO’ - Jan Biekens
Datum 08-07-2020

Doelgroep leeftijd 12-18 jaar

Aantal deelnemers 10
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 aanbieder en het
regelen van de locatie. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens
aanwezig geweest voor het begeleiden van de deelnemers.

Reactie van één van de deelnemers: “Ik heb tijdens deze week bij de
workshops meer geleerd dan in twee weken op school. Vooral veel over
mijn eigen kwaliteiten en die van anderen. En de workshops waren super
gezellig!”

● Workshop ‘4 inzichten’ - NOC*NSF
Datum 02-07-2020

Doelgroep leeftijd 12-18 jaar

Aantal deelnemers 9
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 NOC*NCF en het regelen
van de locatie. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens aanwezig
geweest.
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"Ik vond de workshop erg leerzaam. Ik heb veel dingen opgepikt die
handig zijn voor het trainen. Ook was het erg gezellig!"

● Eventtrainer - Stichting de Schroef
Datum 08-07-2020

Doelgroep leeftijd 12-18 jaar

Aantal deelnemers 6
Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach
een coördinerende rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van
promotie en het regelen van de locatie. Tevens heeft de buurtsportcoach
de cursus gegeven.

“Ik wist niet dat je zoveel mensen met verschillende vaardigheden nodig
hebt om een gaaf evenement te organiseren.”

● Workshop ‘Sportvoeding’ door Manon Nummerdor - Flier
Datum 21-10-2020

Doelgroep leeftijd 12-18 jaar

Aantal deelnemers 8
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 Manon Nummerdor - Flier
en het regelen van de locatie. Op de dag zelf is de buurtsportcoach
eveneens aanwezig geweest.

HeusdenPopUp
Datum Festival uitgesteld i.v.m. maatregelen

Doelgroep 14-18 jaar

Aantal deelnemers 15

Rol Stichting de Schroef: Met HeusdenPopUp willen Stichting de Schroef,
jongeren, Bijeen en de gemeente Heusden jaarlijkse terugkerende
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ontmoetingsplekken creëren. Voor en door jongeren uit de gemeente
Heusden en omgeving. De buurtsportcoaches hebben de 15 jongeren
geworven en begeleidt bij de organisatie van verschillende pop-ups en het
festival.

“Het klinkt misschien naïef, maar er komt een moment dat we onze
plannen kunnen uitvoeren en elkaar kunnen ontmoeten, sporten en chillen
in stijl”

Beweegmaatjes

Datum april-augustus 2020

Doelgroep jongeren en 55+

Aantal deelnemers 3
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft zowel een
coördinerende als begeleidende rol gehad. De buurtsportcoaches hebben
de werving gedaan om de jongeren en ouderen te vinden die samen
wilden participeren in het beweegmaatjes project. Vervolgens heeft de
buurtsportcoach een koppeling gemaakt met een jongere en hen
beweegoefeningen aangeleverd. De jongeren zijn begeleid door
verschillende buurtsportcoaches en de beweeglessen zijn geëvalueerd.

Balanz4Kidz

Datum 2020

Doelgroep Jongeren 13 t/m 17 jaar

Aantal deelnemers 0
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Rol Stichting de Schroef: In de gemeente Heusden is Balanz4Kidz het
programma voor kinderen en jongeren met overgewicht. De rol van de
buurtsportcoach 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 2020 is er geen nieuw programma gestart in verband met te weinig
aanmeldingen.

Geannuleerde/ uitgestelde activiteiten
Vanwege COVID-19 zijn verschillende activiteiten geannuleerd/ uitgesteld.

● Sport na School d’Oultremontcollege
Datum September - december 2020

Doelgroep Klas 1 t/m 6

● Cursus Citytrainers
Datum Oktober 2020 (start)

Doelgroep Jongeren 12 – 18 jaar
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Volwassenen

Mijn Leefstijl

Datum Maart - december 2020

Doelgroep Alle inwoners uit gemeente Heusden en omgeving
van 18 jaar en ouder, die voldoen aan de
inclusiecriteria van de gecombineerde
leefstijlinterventie

Aantal deelnemers 19 (gestart met 2-jarig traject)
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft met de eerste groep
deelnemers (6 personen) een individueel gesprek gevoerd om een
beweeginteressetest af te nemen. Vanwege Corona zijn deze gesprekken
met de tweede groep uitgesteld. Ook heeft nog geen doorverwijzing naar
het regulier beweegaanbod plaatsgevonden, omdat het
beweegprogramma vanwege Corona tijdelijk stil ligt.

Geannuleerde/ uitgestelde activiteiten
Vanwege COVID-19 zijn verschillende activiteiten geannuleerd/ uitgesteld.

● Vitaliteit op de werkvloer | Vuelta
Datum Mei - augustus 2020

Doelgroep Werknemers van bedrijven in gemeente Heusden

Rol Stichting de Schroef: In aanloop naar de Vuelta 2020 was de
buurtsportcoach van plan om het project ‘Fiets naar je werk’ op te starten.
Een project waarin werknemers de kans krijgen om een e-bike te
proberen met als doel fietsstimulering. Vanwege corona maatregelen is
het evenement geannuleerd. De buurtsportcoach is aan het onderzoeken
hoe het project in 2021, eventueel in een andere vorm, opgestart kan
worden.

● Vitaliteit op de werkvloer | Nationale Vitaliteitsweek
Datum September 2020

Doelgroep Werknemers van bedrijven in gemeente Heusden

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft dit jaar vanwege de
beperkte mogelijkheden rondom Corona alleen aandacht besteed aan de
algemene promotie van de Nationale Vitaliteitsweek.
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55+

Stichting de Schroef TV

Datum v.a.

Doelgroep 55+

Aantal deelnemers 500

Rol Stichting de Schroef: N.a.v. een vraag van de woonzorgcentra in de
gemeente Heusden heeft de buurtsportcoach in samenwerking met de
HTR beweeglessen gemaakt die vervolgens op tv zijn uitgezonden. De
buurtsportcoach is hierbij de uitvoerder en organisator geweest.

- Een vrouwelijk deelnemer die tevens mantelzorger is voor haar man: “Ik
beweeg samen met mijn man elke maandag, woensdag en vrijdag. Fijn
dat de oefeningen zittend zijn, dan zijn ze voor mijn man ook te doen en
zo hebben we samen echt een momentje.”

- Bewoners van de woonzorgcentra werden door de Corona maatregelen
geïsoleerd en werden inactief, neerslachtig en soms zelfs agressief:
Activiteitenbegeleidster van het Sint Janshof stelde: “De lessen slaan aan:
Ruim de helft van de bewoners doet mee! Ik zet de lessen ook door naar
de andere woonzorgcentra in de gemeente Heusden.”

Beweegmaatjes

Datum april - mei 2020

Doelgroep 55+

Aantal deelnemers 6

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft een coördinerende rol
gehad: De buurtsportcoach heeft de werving gedaan om ouderen te
vinden die open staan voor het idee van beweegmaatjes. Vervolgens heeft
de buurtsportcoach een koppeling gemaakt met een jongere en hen
beweegoefeningen aangeleverd.

Even afstemmen hoe er het best gebeld kan worden zodat de jongeren en de
ouderen de beweegoefeningen kunnen uitvoeren:
Buurtsportcoach: “Zullen we de luidspreker samen eens testen?” Mevrouw van
vught: “De luidspreker werkt, zo die gaat wel heel hard ineens! Maar dat kan
kan ook aan mn gehooraparaat liggen.”
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Fietsoefeningen

Datum mei

Doelgroep 55+

Aantal deelnemers 4

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft een uitvoerende en
coördinerende rol gehad in deze. De buurtsportcoach heeft verschillende
fietsfitoefeningen in beeld gebracht en deze oefeningen bij de mensen
thuisgebracht.

Een mevrouw die het erg spannend vindt om weer te gaan fietsen:
“Wat fijn dat u de oefeningen komt bezorgen, ik heb denk ik al 10-15 jaar niet
gefietst doordat ik bang ben geworden op de fiets. Mijn zoon heeft namelijk
toentertijd een heftig fietsongeluk gehad en sindsdien durf ik het niet meer. Nu
kan ik me toch voorbereiden op de cursus.”

Een mevrouw die advies kreeg van haar fysiotherapeut:
“Bij de fysio zeggen ze dat ik weer moet gaan fietsen, maar dat vind ik zo
ontzettend spannend. Hopelijk gaat de cursus snel van start maar voor nu zijn
deze oefeningen prima.”

Balkonbewegen bij woonzorgcentra van Schakelring en
aanleunwoningen Woonveste

Datum maart - juni 2020

Doelgroep 55+

Aantal deelnemers 250

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft een coördinerende en
een uitvoerende rol gehad. Samen met vrijwilligster Anouk van Loon
(initiatiefnemer) is er acht weken lang, twee keer per week op in totaal
vijf locaties gedanst. Bij de meeste locaties is meerdere keren gedanst.
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“Ik ben zo blij dat ik dit heb kunnen doen voor deze bewoners. Zij mogen
niet naar buiten, geen bezoek ontvangen en hebben nauwelijks beweging.

De lach op hun gezicht vergeet ik nooit meer”.
(Anouk van Loon, vrijwilligster balkonbewegen 2020)

Kerstactiviteit Balkon bewegen

Datum december 2020

Doelgroep 55+

Aantal deelnemers 100

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft een coördinerende en
een uitvoerende rol gehad. Samen met vrijwilligster Anouk van Loon
(initiatiefnemer) is er bij vijf aanleunwoningen van Woonveste gedanst.

Telefoontje van Dhr. Jansen (86 jaar oud, bewoner van Op den Berg) na afloop
van de kerstactiviteit:
“Graag wil ik jullie bedanken voor het mooie initiatief en ook fijne feestdagen
toewensen.
Dat 2021 toch beter mag worden dan 2020.” Dhr Jansen heeft niet meegedanst
maar was wel ‘innerlijk actief’ zoals hij zelf aangaf!

Overige activiteiten 55+

● Afstudeeronderzoek beweegbehoeften 55+
De buurtsportcoach heeft een afstudeeronderzoek begeleid gericht op de
beweegbehoefte van de 55 plusser, woonachtig in de gemeente Heusden.

● Kennisteam 55+ Wij Buurtsportcoaches
De Buurtsportcoach 55+ is toegetreden tot het nationale kennisteam van
Wij Buurtsportcoaches om zo op de hoogte te blijven van alle landelijke
ontwikkelingen rondom ouderen en bewegen.
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Geannuleerde/ uitgestelde activiteiten
Vanwege COVID-19 zijn verschillende activiteiten geannuleerd/ uitgesteld.

● Fietsvalpreventie

Datum Uitgesteld naar 2021 i.v.m. maatregelen

Doelgroep 55+

Aantal deelnemers nvt

Rol Stichting de Schroef:De buurtsportcoaches van Stichting de Schroef
hebben een coördinerende rol. Ze verbinden partijen (bibliotheek Vlijmen,
Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond) en hebben een programma
samengesteld.

● Vitaliteitsdag

Datum Uitgesteld naar 2021

Doelgroep 55+

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach gaat in samenwerking met
KBO Brabant en de lokale KBO afdeling van de gemeente Heusden een
vitaliteitsdag organiseren voor de 55 plusser in de gemeente Heusden.
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Inclusief bewegen

Uniek Sporten

● Regionale samenwerking
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. De buurtsportcoach
‘aangepast sporten’ van Stichting de Schroef heeft tevens de rol van
beweegcoach Uniek Sporten op zich genomen.

Eens per kwartaal komen de beweegcoaches van de gemeenten uit het
regioloket bij elkaar om hulpvragen te bespreken, nieuws en kennis te
delen en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

● Workshop BrainBlocks
Datum 12 oktober 2020 & 23 november 2020

Doelgroep Sportkader voor mensen met een beperking

Aantal deelnemers 176

Rol Stichting de Schroef: Samen met het regionale loket ‘Uniek Sporten
de Meierij’ heeft de buurtsportcoach een tweetal workshopavonden
“BrainBlocks” georganiseerd, waarin werd ingegaan op autisme in de
sport. Deze avonden zijn geleid door sprekers van de Heusdense
organisatie Amare Zorg. Maar liefst 176 trainers, coaches, bestuursleden
en ander sportkader uit de regio zijn ofwel online ofwel fysiek
aangesloten.
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● Promotie Uniek Sporten
In 2020 is door de buurtsportcoach extra ingezet op promotie van Uniek
Sporten in de gemeente Heusden. Doel hiervan was (en is) om meer
bekendheid te creëren rondom de werkzaamheden van de
buurtsportcoach en de vindbaarheid van de buurtsportcoach te
verbeteren. Zo is de buurtsportcoach aangesloten als redactielid bij de
opstart van de periodieke regionale nieuwsbrief ‘Uniek Sporten de Meierij’
en is een promotiefilmpje gemaakt en intensief gedeeld op lokale online

media.

GALMplus

● Organisatie beweeg-testdag GALMplus
Data 25 januari 2020

Doelgroep 55+-ers met een beperking uit de gemeente Heusden

Aantal deelnemers 51

Rol Stichting de Schroef: Twee buurtsportcoaches van Stichting de
Schroef hebben de coördinatie en organisatie van de beweeg-testdag
GALMplus op zich genomen.

In samenwerking met de projectpartners van beweegprogramma
GALMplus is een geslaagde testdag neergezet. Maar liefst 73% van de
deelnemers is doorverwezen naar een GALMplus beweeggroep. Voor een
enkeling is een beweegadvies gegeven het GALMplus programma, of is
een vervolgafspraak met de buurtsportcoach ingepland.

● Beweeglessen GALMplus (cyclus 2)
Datum Februari - Mei 2020

Doelgroep 55+-ers met een (ouderdoms)beperking
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Aantal deelnemers 43

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.

In 2020 is de tweede en laatste introductie-lessenreeks georganiseerd.
Deelnemers aan deze lessen hadden een hoog aanwezigheidspercentage
(80%), wat betekent dat deelnemers trouw zijn aan de lessen.
Deelnemers die zich vooraf eenzaam voelden geven allemaal (100%) aan
dat dit gevoel door hun deelname aan GALMplus is verminderd. Maar liefst
80% van de deelnemers is na afloop van de introductie-lessenreeks ofwel
bij GALMplus ofwel bij een ander beweegaanbod structureel blijven

bewegen.

“Ik vond de lessen erg leuk, blijf graag doorgaan! Het heeft me veel gebracht,
waaronder sociale contacten en verbetering van taal.”
Deelnemer GALMplus

Cursus Heusden Valt Ervoor (cyclus 2)
Datum Oktober 2019 - Februari 2020

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

Aantal deelnemers 29

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft als projectleider een
coördinerende rol aangenomen. Met 4 andere partijen uit de sport- en
zorgsector is een valpreventieprogramma opgesteld, speciaal voor
65+-ers die eerder zijn gevallen en/of met een verhoogd risico op vallen.

In 2019/2020 is de tweede cursus georganiseerd. Deelnemers aan deze
lessen hadden een hoog aanwezigheidspercentage (84%),
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wat betekent dat deelnemers trouw zijn geweest aan de cursus.
Deelnemers die zich vooraf eenzaam voelden hebben veelal (84%)
aangegeven dat dit gevoel door hun deelname aan de cursus Valpreventie
is verminderd. Zo’n 57% van de deelnemers is na afloop van de cursus
ingestroomd bij bestaand beweegaanbod.

Overige activiteiten aangepast sporten

● Advisering beweegaanbieders
Stichting de Schroef heeft een adviserende en stimulerende rol naar
beweegaanbieders, in dit geval op het gebied van aangepast/inclusief sporten.
In 2020 heeft de buurtsportcoach adviesgesprekken gevoerd
met twee aanbieders betreffende de opstart, doorontwikkeling of aanpassing van
beweegactiviteiten.

● Uitbreiding netwerk voor toekomstige
samenwerking/afstemming

Eén van de speerpunten van Stichting de Schroef binnen het thema ‘aangepast
sporten’ richt zich op uitbreiding van het netwerk 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. In 2020 is het
netwerk van de buurtsportcoach nog verder uitgebreid door warme contacten te
leggen met zo’n 10 organisaties/professionals.

Door de inspanningen voor dit netwerk is in 2020 een begin gemaakt met de
voorbereidingen voor 2 beweegactiviteiten bij organisaties uit de gemeente
Heusden. Vanwege de maatregelen zijn deze activiteiten uitgesteld naar 2021.
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● Onderzoek ‘Iedereen kan meedoen’
In opdracht van Stichting de Schroef heeft een afstudeeronderzoek
plaatsgevonden. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wensen
en behoeften van organisaties, die zich inzetten voor de doelgroep mensen met
een beperking, op het gebied van sport en bewegen voor hun
cliënten/bezoekers. Adviezen die hieruit zijn gekomen staan met name in het
teken van het bieden van maatwerk, beweegprojecten op locatie en verbinding
tussen professionals en beweegaanbieders.
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Armoedebestrijding

Jeugdfonds Sport
Datum Januari t/m december 2020

Doelgroep Kinderen in de leeftijd 4 t/m 17 jaar uit de gemeente
Heusden

Aantal deelnemers 168
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches zijn intermediair voor het
Jeugdsportfonds. Zij hebben alle aanvragen verzorgd voor kinderen uit
gemeente Heusden. De buurtsportcoaches werken intensief samen met
Stichting Leergeld. Dit heeft er o.a. toe geleid dat beide organisaties
vanuit één systeem werkzaam zijn met betrekking tot het Jeugdfonds
Sport.

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 2020

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

Aantal deelnemers 2
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches hebben de aanvragen
beoordeeld en verwerkt. Dit is overleg gedaan met Leergeld Heusden.

30



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 organiseerde het Sportcafé online (streamen via
youtube).

Datum 25-11-2020

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

Aantal deelnemers 351 views

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. Thema: verbinden van generaties.
Doelgroep: jongeren.

Deelnemer Sportcafé: “Ik heb met veel plezier gekeken naar het Sportcafé.   Ik
heb er van genoten en ook al was het online. Ik voelde me meer betrokken
omdat het dichterbij was en ik niet afgeleid werd door andere zaken. Een mooie
avond waarin vele facetten belicht werden.”

Intermediair doelgroep - beweegaanbieders
Datum Januari - december 2020

Doelgroep Aantal
hulpvragen

Aantal
doorverwijzingen

Lopende
trajecten

Kinderen t/m 12 jaar 1 1 0

Jongeren 1 1 0

Volwassenen 1 1 0
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55+ 5 4
(beweeg-testdag
en niet
meegerekend)

0

Inclusief bewegen 27 13 7

Totaal 35 20 7

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach treedt op als intermediair
tussen de doelgroep en de beweegaanbieders in gemeente Heusden. De
buurtsportcoach heeft op basis van hulpvragen de doelgroep
doorverwezen naar een beweegaanbieder die aansluit bij de hulpvraag.
Desgewenst is de buurtsportcoach ook meegegaan naar de eerste les, om
op deze manier te zorgen voor een ‘warme’ overdracht.

Balanz4Kidz / HeusFit & in Balanz
In 2020 is de interventie door het RIVM opnieuw erkend als ‘goed beschreven’.
De erkenning is geldig voor een periode van drie jaar en staat op de website van
Loket Gezond Leven en Kenniscentrum Sport & Bewegen. De buurtsportcoach
heeft de documenten voor de erkenning herschreven in samenwerking met de
fysiotherapeut van FysioCompany ‘t Station.

Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden
Op 10 september 2020 droeg de onafhankelijk sportformateur het Beweeg- en
Sportakkoord Heusden over aan de kopgroep en werd zij eigenaar van het
akkoord. Met het sportakkoord verenigt sport Nederland en willen we bereiken
dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst.
Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter,
vrijwilliger of toeschouwer. Binnen het Beweeg- en Sportakkoord Heusden wordt
dat vorm gegeven door de volgende structuur: De kopgroep bestaat uit de
voorzitters van de drie themagroepen (Vaardig in bewegen, Toekomst Sport- en
Beweegaanbieders en Inclusief Bewegen en Sporten), een vertegenwoordiger
vanuit de gemeente en de voorzittersstoel voor Stichting de Schroef. De
gemeenschap heeft namelijk ten tijde van het formeren van het akkoord bepaald
dat de regierol en budgetbewaking weggelegd diende te worden bij Stichting de
Schroef. Daarmee is de rol van Stichting de Schroef vooral verbindend,
aanjagend en monitorend. Het akkoord is door 34 betrokken partijen
ondertekend die ofwel als partner ofwel als supporter het akkoord ondersteunen.
Aan het einde van 2020 bestond de themagroep Inclusief bewegen en sporten
uit acht leden, de themagroep Vaardig in bewegen uit zes leden en de
themagroep Toekomst Sport- en beweegaanbieders uit zeven leden. Op 19
november 2020 stond het eerste kopgroepoverleg op de planning. Dit overleg
stond met name in het teken van kennisdeling. In 2020 was er nog geen enkele
aanvraag gedaan voor uitvoeringsbudget van het Beweeg- en Sportakkoord.
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Wel zijn er enkele services bij lokaal adviseur Sport aangevraagd en toegekend.
te weten: procesbegeleiding voor Sportpark De Hoge Heide, een workshop
Athletic Skills Model voor de jongeren van TALENTED en een webinar “Financieel
gezond de crisis door” voor Sporverenigingen. De uitvoering van de services zal
veelal in 2021 concreet gaan plaatsvinden. In ieder van de drie gevormde
themagroepen sluit een buurtsportcoach aan als vertegenwoordiger van de
stichting. Zij signaleren kansen, helpen mee in het opstellen van een aanpak en
zijn onderdeel van de uitvoering ervan.

Organisatie collecte NSGK
In de week van 9-14 november heeft de collecte van Stichting het Gehandicapte
Kind (voorheen NSGK) plaatsgevonden. Stichting de Schroef heeft de collecte in
de gemeente Heusden gecoördineerd. In totaal 26 collectanten hebben samen
€2264,88 opgehaald. Een deel hiervan (€511,29) gaat naar Stichting de Schroef
en wordt ingezet voor de aanpak rondom inclusief bewegen.

Nationale Sportweek en Sportactie ‘Proef de Sport’
Datum 18 t/m 27 september 2020

Doelgroep Alle inwoners uit de gemeente Heusden

Aantal deelnemers N.v.t.
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft de communicatie naar
beweegaanbieders en de algemene promotie verzorgd om de
evenementenweek en actie onder de aandacht te brengen.

Tasjes vol pret
De eerste coronagolf zorgde voor uitdagingen bij kinderen van gezinnen die
minder geld te besteden hebben. Ons motto “Iedereen kan meedoen” was juist
in die tijd van toepassing op deze groep kinderen. Daarom is Stichting de
Schroef de actie “Tasjes vol pret!” gestart. Met deze gymtasjes gevuld met
beweegspelletjes en materialen hebben wij de kinderen de mogelijkheid geboden
om thuis leuk te kunnen bewegen.
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De tasjes vol pret waren bedoeld voor de basisschoolkinderen waarvoor Stichting
de Schroef een aanvraag heeft ingediend bij het Jeugdfonds Sport. Samen met
Stichting Leergeld hebben we de gezinnen met basisschoolleerlingen in kaart die
deze tasjes het meest nodig hebben. We hebben in totaal 85 tasjes vol pret
uitgedeeld.
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Fondsenwerving en communicatie

Naast de doelstelling om alle inwoners van Heusden en omgeving in beweging te
brengen en te 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 2020

Doelgroep Supporters

Aantal
inzamelpunten 10

Opbrengst 2332 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). In september 2020 heeft
tevens een huis-aan-huis kledinginzameling plaatsgevonden. In 2018
hebben we de eerste editie georganiseerd. Toen met inzamelpunten. Dit
keer konden inwoners uit de kernen Nieuwkuijk, Haarsteeg en Vlijmen de
kledingzakken voor de deur zetten. In de loop van de dag werden de
zakken opgehaald. De totale opbrengst (zowel inzamelpunten als
huis-aan-huis-inzameling) van 2020 was € 2332,00.

Ricardo’s bingoavond
Datum Wekelijks (en in lockdown soms zelfs tweewekelijks)

Doelgroep Bingospelers (en bijvoorkeur de eenzame oudere)

Aantal deelnemers Tussen de 20 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 eventuele
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 20 en 140 mensen (online) een leuke avond te
bezorgen.
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Vriendenloterij
Datum 2020

Doelgroep Bingospelers

Opbrengst 2822 euro
Rol Stichting de Schroef: Op 22 juli 2020 heeft Stichting de Schroef in
samenwerking met de Vriendenloterij een belactie georganiseerd. Dit
heeft weer extra donateurs opgeleverd. De donateurs hebben in 2020 in
totaal € 2822,00 bij elkaar hebben gespeeld voor Stichting de Schroef.

Rabo Clubkas campagne
Datum September 2020

Doelgroep Leden van  Rabobank De Langstraat

Opbrengst 456 euro
Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef doet jaarlijks mee met de
Rabo Clubkas campagne van Rabobank De Langstraat. In 2020 hebben we
€ 456,00  opgehaald.

Organisatie collecte NSGK
Datum 9 - 14 november 2020

Doelgroep Het gehandicapte kind

Aantal collectanten 26

Opbrengst 2264,88 euro
Rol Stichting de Schroef: In de week van 9-14 november vond de collecte
van Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) plaats. Stichting de
Schroef coördineert de collecte in de gemeente Heusden. In totaal hebben
26 collectanten samen € 2264,88 opgehaald. De opbrengsten worden
verdeeld tussen lokale Heusdense projecten voor het Gehandicapte Kind
en landelijke projecten voor het Gehandicapte Kind.
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Mollie
Datum 2020

Doelgroep Donateurs
Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef is een goed doel met ANBI
status. Het doen van giften en schenkingen is eenvoudiger gemaakt via de
nieuwe website.

Giving Tuesday
Datum 2020

Doelgroep Donateurs
Rol Stichting de Schroef: In 2019 was de eerste editie van GivingTuesday
Nederland. Toen vooral een online event. In 2020 heeft de stichting een
bewustwordingscampagne gelanceerd met als doel meer
donaties/donateurs. De actie heeft veel goodwill opgeleverd en € 100,00
aan donaties.

Sponsoring
Datum Continu

Doelgroep Sponsoren

Opbrengst 1275 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 2020 heeft
de stichting enorm veel sponsoring in natura bewerkstelligd. Deze vorm
van sponsoring registreert/monitort de stichting nog niet, waardoor de
waarde van deze vorm van sponsoring niet inzichtelijk is voor de stichting.
De sponsoren hebben samen in 2020 voor € 1275,00 aan cash inkomsten
voor de stichting gezorgd.

Giften
Datum Continu

Doelgroep Donateurs

Opbrengst 386 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 2020
heeft dat een bedrag van € 386,00 opgeleverd.
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Vermogensfondsen
Datum Continu

Doelgroep Fondsen

Opbrengst 50.298 euro
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches en overige medewerkers
van Stichting de Schroef worden steeds meer bedreven in het
aanschrijven van fondsen. Bij in totaal 18 verschillende organisaties
werden fondsenwervende aanvragen gedaan. In totaal werd € 50298,00
toegekend aan programma’s/projecten/evenementen waar de stichting bij
betrokken is. Uiteraard werd ook een deel van de aanvragen afgewezen.
Sommige toekenningen zijn in 2021 bekend geworden, maar aangezien
aanvraag in 2020 is gedaan is het resultaat binnen deze inhoudelijke
verantwoording onder de resultaten van 2020 vermeld. Boekhoudkundig
kan het zo zijn dat een deel van bovenstaand bedrag opgenomen zal
worden in het financieel jaarverslag van 2021, aangezien de toekenningen
pas bekend waren na afsluiten boekjaar 2020.

Nieuwsbrieven - mailchimp
Datum Ieder kwartaal

Doelgroep Nieuwsbrieflezers
Rol Stichting de Schroef: Elk kwartaal worden er nieuwsbrieven verstuurd.
De nieuwsbrieven worden sinds 2016 verstuurd vanuit Mailchimp.
Hierdoor zijn de statistieken inzichtelijk. De nieuwsbrieven worden
gemiddeld door 60% van de abonnees gelezen.

Website
Datum 2020

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. In 2020 is daarom de nieuwe website gelanceerd. De
nieuwe website is nu een jaar operatief. Er is meer conversie, er worden
meer nieuwsberichten geplaatst, er wordt geblogd over sportgerelateerde
onderwerpen en de donatiemodule is verbeterd.

Teamleader (CRM)
Datum 2020

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
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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 2020

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.
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