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Totaaloverzicht aantal deelnemers aan
activiteiten

Doelgroep Totaal aantal deelneme

Ondersteuning sportaanbieders 763

Jeugd t/m 12 jaar – overig 431

Jongeren 748

Volwassenen 1.030

55+ 374

Inclusief bewegen 68

Armoedebestrijding 138

Overig 295

TOTAAL 3.847

Specificatie per doelgroep

Ondersteuning sportaanbieders
Activiteit Aantal deelnemers

Hockeykampioenschappen (MHCD + VMHC) 131 (toernooi) + 12 (clinic)

Atletiekochtend (Scala + DAK) 170

Volleybaltoernooi juni 250

Volleybaltoernooi november 200

Totaal aantal deelnemers 763

Jeugd t/m 12 jaar - overig
Activiteit Aantal deelnemers

Balanz4Kidz 3

Workshop bewegen en voeding HeusFit & in Balanz 10

Cursus Citytrainers Junior (De Vlechter) 16

JVV (Archery Attack) 24

Rots & Water (gemeentebreed) 9

Sport na school De Vlechter olv CTJ (Animal Games) 19

Wekelijkse buurtsport Oudheusden 20

LETS GO HEUSDEN, 3 edities 200 (totaal)
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COOP spelmiddag (ondersteuning) 100

Buurtsport Meiden Drunen 20

Buurtsport Meiden Oudheusden 10

Totaal aantal deelnemers 431

Jongeren
Activiteit Aantal deelnemers

Cursus Citytrainers start in november 7

Voetbaltoernooi (carnaval) 50

Paintball (carnaval) 50

Padel clinic tijdens Break free in carnavalsvakantie 13

Voetbaltoernooi (kerst) 60

Wekelijkse buurtsport Drunen 14

Sport onder School - Talentlessen (d’Oultremontcollege) 360

Sport na School (d'Oultremontcollege) 15

TALENTED 39

HeusdenPopUp event en Pop-ups 140

Totaal aantal deelnemers 748

Volwassenen
Activiteit Aantal deelnemers

Mijn Leefstijl 35

Vitaliteit op de werkvloer | Nationale Vitaliteitsweek 20

Vitaliteit op de werkvloer | LinkedIn campagne 950

Totaal aantal deelnemers 1.030

55+
Activiteit Aantal deelnemers

Nationale Balkon beweegdag 28 mei 2021 275

Vitaliteitsdag 45

Fietsvalpreventie 45

Individuele ondersteuning bij sporthulpvragen 9

Totaal aantal deelnemers 374
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Inclusief bewegen
Activiteit Aantal deelnemers

De Vlijmense Wandelbende 39

Individuele ondersteuning bij sporthulpvragen 29

Totaal aantal deelnemers 68

Armoedebestrijding
Activiteit Aantal deelnemers

Jeugdfonds Sport 138

Totaal aantal deelnemers 138

Overige activiteiten
Activiteit Aantal deelnemers

Sponsorloop 96

Collecte Het Gehandicapte Kind 19

Gaming en interactief bewegen 177

Intermediair doelgroep - beweegaanbieder (aantal
hulpvragen)

- Kinderen
- Volwassenen
- 55+ (reeds opgenomen)
- Inclusief bewegen (reeds opgenomen)
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29

Totaal aantal deelnemers 295
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Ondersteuning sportaanbieders

VV Minerva

● Volleybaltoernooi juni (Drunen)

Datum 25 juni

Doelgroep basisschoolleeftijd

Aantal deelnemers 250 (minder dan gebruikelijk i.v.m. maatregelen)

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach
een ondersteunende/coördinerende rol gehad. Denk hierbij aan het
verzorgen van alle benodigde documenten en het regelen van
EHBO/geluidsinstallatie. 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.

VV Minerva

● Volleybaltoernooi november (Vlijmen)

Datum 5 november

Doelgroep basisschoolleeftijd

Aantal deelnemers 200 (minder dan gebruikelijk i.v.m. maatregelen)

Rol Stichting de Schroef: In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach
een ondersteunende/coördinerende rol gehad. Denk hierbij aan het
verzorgen van alle benodigde documenten en het regelen van
EHBO/geluidsinstallatie. 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.

Hockeyverenigingen MHCD en VMHC

● Hockeykampioenschappen voor basisschoolleerlingen

Datum 20 oktober 2021

Doelgroep Kinderen uit groep 1-2 (clinic) en 3 t/m 8 (toernooi)

Aantal deelnemers 143

Rol Stichting de Schroef: Twee buurtsportcoaches hebben in de
voorbereiding een coördinerende rol gehad. Denk hierbij aan het

6



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. Extra taak van deze 10e
editie was het organiseren van jubileumactiviteiten, waaronder een
hockeyclinic voor kinderen uit groep 1-2.

Atletiekvereniging DAK

● Atletiekochtend voor basisschoolleerlingen

Datum 23 juni 2021

Doelgroep Kinderen uit groep 4 van alle Scala-scholen uit
Drunen en Elshout

Aantal deelnemers 170

Rol Stichting de Schroef: De atletiekochtend is een jaarlijkse
samenwerking tussen Scala, Atletiekvereniging DAK en Stichting de
Schroef. De buurtsportcoach heeft in de voorbereiding een coördinerende
rol gehad, samen met het sport-en beweegteam van Scala. Denk hierbij
aan het voorzitten van vergaderingen en het voorlichten van vrijwilligers.
Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens coördinator geweest. Eén
van de taken was bijvoorbeeld het aansturen van de 26 vrijwilligers. In
2021 hebben vanwege Coronamaatregelen alleen groep 4 leerlingen uit
Drunen en Elshout deelgenomen, niet uit de andere kernen in de
gemeente.
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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.

● 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

● Zwem4daagse (zwemvereniging AquAmigos)
Datum Geannuleerd i.v.m. maatregelen

Doelgroep Alle inwoners uit gemeente Heusden en omgeving

● Atletiekmiddag (DAK)
Datum Geannuleerd i.v.m. maatregelen

Doelgroep Kinderen uit groep 3 t/m 8 uit gemeente Heusden
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Jeugd t/m 12 jaar

Balanz4Kidz / HeusFit & in Balanz

● Balanz4Kidz
Datum 2021

Doelgroep Kinderen 7 t/m 12 jaar

Aantal deelnemers 3 (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 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 2021 is er geen nieuw programma gestart in verband met te weinig
aanmeldingen. Kinderen die zich aangemeld hebben volgen een
individueel traject, maar sporten wel gezamenlijk bij de
kinderfysiotherapeut.

● Workshop bewegen en voeding HeusFit & in Balanz
Datum 15 december 2021

Doelgroep Kinderen 7 t/m 12 jaar + ouders

Aantal deelnemers 10 (5 kinderen)
Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft gezorgd voor het
ontvangst van de deelnemers in verband met afwezigheid van de
leefstijlcoach. Daarnaast heeft de buurtsportcoach ondersteund bij de
workshops bewegen (verzorgd door de kinderfysiotherapeuten) en
voeding (verzorgd door de diëtist). De buurtsportcoach heeft individuele
vragen over beweegmogelijkheden van ouders en/of deelnemers
beantwoord.

Citytrainers Junior

● Cursus Citytrainer Junior
Datum oktober t/m december 2021

Doelgroep basisschoolkinderen van KC de Vlechter, groep 6-8
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Aantal deelnemers 16

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches zijn projectleider en
cursusleider van de cursus Citytrainers Junior. Zij hebben de deelnemers
geworven, de lessen van de cursus gegeven en samen met Wout de Jong
van KC de Vlechter de deelnemers begeleid bij hun ontwikkeling.

● Sport na school door Citytrainers Junior: Animal Games
Datum 24 november 2021

Doelgroep basisschoolkinderen van De Vlechter, groep 6-8

Aantal deelnemers 19

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft een 5 Citytrainers
Junior begeleid om een activiteit na school te organiseren. De Citytrainers
Junior hebben de deelnemers geworven, spellen voorbereid en gegeven
en sponsoring bij de COOP geregeld.

Sara (Citytrainer Junior): “Ik vind het erg leuk om activiteiten voor anderen te
organiseren. Als het dan ook nog eens goed gaat zoals vandaag, word ik daar
ontzettend blij van! Kan niet wachten tot we weer iets gaan organiseren”.
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JVV

● Archery attack
Datum 27 augustus 2021

Doelgroep basisschoolkinderen

Aantal deelnemers 24

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.

Voorzitter JVV: “wat leuk dat er voor het tweede jaar een nieuwe en succesvolle
activiteit wordt aangeboden door Stichting de Schroef. We hebben veel positieve
verhalen gehoord van de deelnemers”.

Rots en Water/ weerbaarheidstraining

Datum Mei-juni 2021

Doelgroep Kinderen 9-10 jaar

Aantal deelnemers 10

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft samen met de Rots en
Water-trainer van Bijeen een weerbaarheidstraining verzorgd in opdracht
van Bijeen.
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Ouder van een deelnemer: “Onze zoon vindt het spannend om voor de eerste
keer ergens alleen naartoe te gaan. Hij had dan ook geen zin. Na de eerste
training was het ijs meteen al gebroken en vond het hij het super leuk”.

Buurtsport Oudheusden

Datum Januari tot december 2021

Doelgroep Kinderen 8-12 jaar

Aantal deelnemers 20

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft samen met stagiaires/
Citytrainers en met de jongeren van Bijeen een programma opgesteld.
Hierbij is er gekeken naar de behoeften van de kinderen.

J. van Wijk (moeder van een deelnemer): “Sinds dat er buurtsport is in
Oudheusden durft mijn zoon weer meer naar buiten te gaan om te spelen. Niet
alleen tijdens het buurtsportmoment, maar ook veel vaker. De kinderen in de
buurt kennen elkaar beter en er wordt gezelliger op straat gespeeld”.
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Buurtsport Meiden Drunen

Datum Januari t/m december 2021

Doelgroep Meisjes  van groep 7 en 8

Aantal deelnemers 20

Rol Stichting de Schroef:
Met Buurtsport Meiden organiseren de buurtsportcoach, een citytrainer en
een stagiaire samen met meisjes uit groep 7 en 8 wekelijks leuke sport-
spelactiviteiten en workshops met sociale thema’s. De meisjes zijn zelf
actief betrokken bij het aanbod. Op deze manier ontwikkelen zij hun
talenten, krijgen ze meer zelfvertrouwen en blijven ze betrokken in de
wijk. We richten ons op meisjes uit groep 7 en 8. In Drunen, in de wijk
Venne Oost (basisschool De Duinsprong), zijn er ongeveer 70 meisjes in
groep 7 en 8. De buurtsportcoach, citytrainer en stagiaire hebben samen
met de meisjes een programma opgesteld. Wekelijks bepalen ze samen
welke sportieve en creatieve activiteiten er worden gedaan. Eens in de
maand is er een speciale activiteit. Dit zijn in 2021 geweest:
26 maart:(Kick)boksen
30 april: Drumtastic
28 mei: Workshop mediawijsheid
25 juni: Trampoline springen
23 juli : Cartoon tekenen
24 september: Interactief bewegen met games
22 oktober: Workshop Presenteren
12 november: Filmpjes maken (TikTok)
17 december: Workshop Geluk Geluksstenen maken
Link naar filmpje die we samen met de deelnemers gemaakt hebben:
https://youtu.be/SCM2qpz0bAg

Buurtsport Meiden Oudheusden

Datum Oktober t/m december 2021

Doelgroep Meisjes  van groep 7 en 8
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Aantal deelnemers 10 meisjes

Rol Stichting de Schroef: In Oudheusden organiseren de buurtsportcoach
Buurtsport Meiden samen met jongerenwerk van Bijeen. We richten ons
op meisjes uit groep 7 en 8, maar ook meisjes uit groep 6 mogen
aansluiten. In Oudheusden/Heusden Vesting (basisscholen JPS en De
Dromenvanger) zijn er ongeveer 45 meisjes in groep 7 en 8. De
buurtsportcoach, citytrainer en stagiaire hebben samen met de meisjes
een programma opgesteld. Wekelijks bepalen ze samen welke sportieve
en creatieve activiteiten er worden gedaan. Eens in de maand is er een
speciale activiteit.

LETS GO HEUSDEN

Datum Elke vakantie, een woensdagmiddag,
carnavals-, mei- en zomervakantie (herfst-
en kerstvakantie geannuleerd ivm Covid-19)

Doelgroep Kinderen 4-12 jaar

Aantal deelnemers 140

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 (Citytrainers en stagiaires) Op de dag zelf is de
buurtsportcoach aanwezig geweest als coördinator, met o.a. als taak het
aansturen van vrijwilligers en stagiaires.

deelnemer Eef: “Dit was echt vet, want er waren allemaal verschillende
opdrachten waar ook begeleiding bij was. Dus als ik iets niet wist, kon ik het ook
altijd aan hun vragen. Er was gewoon heel veel te doen!!”
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COOP spellenmiddag

Datum Januari tot december

Doelgroep Kinderen 2-12 jaar

Aantal deelnemers 100

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft samen met stagiaires/
Citytrainers het onderdeel stuntsteppen en skelter rijden georganiseerd
binnen de gehele organisatie vanuit BuurtBestuurtOudheusden.

Deelnemer: “ik heb altijd al graag een keer willen stuntsteppen. Zo gaaf dat ik
dat ook hier heb kunnen doen”

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

● Zomeractiviteiten bij zwembad Het Run
Datum zomervakantie 2021

Doelgroep jeugd/jongeren

● Sport onder School - Kindcentrum De Vlechter
Reguliere sport na school activiteiten, Koningsspelen
Datum 2021

Doelgroep Groep 1 t/m 8

● Sport bij BSO (Mikz)
Datum 2021

Doelgroep Kinderen van BSO Sportpark, BSO Jong Nederland,
BSO Maravilla
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Jongeren (vanaf 12 jaar)

d’Oultremontcollege

● Sport na School
Datum Januari t/m december 2021

Doelgroep Klas 1 t/m 6

Aantal deelnemers Olympic Moves geannuleerd
wel getraind met 15 leerlingen (d’Oultredance)

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

Nieuwe (brugklas)deelnemer trampo team d’Oultredance: “Ik vind het erg leuk
dat ik met leerlingen van school kan optreden voor Olympic Moves. Ik ben wel
de jongste, maar vind dit echt stoer”

● Sport onder School/Talentlessen
Datum januari - december 2021

Doelgroep Klas 1 en 2

Aantal deelnemers 360 (3x120)

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.
Vanwege Covid 19 zijn niet alle lessen doorgegaan.
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Leerling talentlessen bewegingsonderwijs: “Ik vind het leuk dat we met
verschillende leerlingen van school gymles krijgen. Daarnaast is het ook erg leuk
dat we binnen de opdrachten zelf mogen kiezen wat we doen. Dat maakt de les
erg gezellig”.

Citytrainers

● Cursus Citytrainers
Datum november 2021 - april 2022

Doelgroep Jongeren van 12-18 jaar

Aantal deelnemers 7

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach en cursusleider Cultuur zijn
de cursusleiders van de Citytrainercursus. Zij hebben de deelnemers
geworven, hebben de cursus gegeven en hebben de deelnemers begeleid
bij hun ontwikkeling.

Evenementen/activiteiten

● Buitentoernooi (voetbal) bij RKDVC
Datum 30-12-2021

Doelgroep leeftijd 12-17 jaar

Aantal deelnemers 120

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
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Twern. Daarnaast heeft het toernooi een bijdrage geleverd aan een
bijdrage aan de eenzaamheid onder Covid-19. Jongeren hebben elkaar
ontmoet en veel plezier beleefd.

● Paintballen
Datum 16-02-2021

Doelgroep leeftijd 12-17 jaar

Aantal deelnemers 60

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

● Padel clinic tijdens break free carnavalsvakantie
Datum 18-02-2021

Doelgroep leeftijd 12-17 jaar

Aantal deelnemers 13

Rol Stichting de Schroef:  In de voorbereiding heeft de buurtsportcoach
een coördinerende rol gehad. Denk hierbij aan het verzorgen van
promotie en het verwerken van de inschrijvingen. Op de dag zelf is de
buurtsportcoach eveneens aanwezig geweest. De padel clinic is in
samenwerking georganiseerd met LTC de Klinkaert. Padeltrainer Bob
leerde fanatieke jongeren de skills en technieken van Padel.
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Buurtsport

● buurtsport Drunen

Datum wekelijks op vrijdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur

Doelgroep jongeren 12-16 jaar

Aantal deelnemers 14

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.

Moeder van een deelnemer van buurtsport: “Mijn dochter vindt buurtsport
gezellig. Ze komt altijd thuis met een lach op haar gezicht”.

HeusdenPopUp

● Urban PopUp
Datum 9 mei 2021

Doelgroep 14-17 jaar

Aantal deelnemers 10

Rol Stichting de Schroef: De Urban PopUp is van 10 april naar 9 mei
verzet in verband met slecht weer. Het is een actieve PopUp geworden
met Graffiti spuiten, Archery attack en een Mountain bike workshop. De
buurtsportcoaches hebben samen met de jongerenwerker van Bijeen de
jongeren begeleid bij de organisatie en bij de activiteiten op de dag zelf.

19



● Ibiza PopUp
Datum 17 juli 2021

Doelgroep 14-17 jaar

Aantal deelnemers 20

Rol Stichting de Schroef: Op zaterdag 17 juli van 19:00-22:00 zijn er met
de Ibiza PopUp activiteiten aangeboden voor jongeren van 14-17 jaar,
buiten op het zwembad Het Run in Drunen. De activiteit was eigenlijk
bedoeld voor 50 deelnemers, echter door de stijgende coronacijfers is er
besloten het wel door te laten gaan maar voor maximaal 20 jongeren. Er
zijn strandsporten als beachvolleybal en waterspelen uitgevoerd. De
deelnemers konden zwemmen en van een ‘waterbase jump’ in het water
springen. Er was een workshop alcoholvrije cocktails maken. Bob van
Dazzeling cocktails gaf de jongeren alle ins en outs van het mocktail
maken en shaken. De organiserende jongeren hadden zelf een gedeelte
van het zwembad aangekleed in het thema Ibiza. De activiteiten zijn
begeleid door drie buurtsportcoaches van Stichting de Schroef en één
lifeguard.
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● HeusdenPopUp event
Datum 17 september 2021

Doelgroep 14-17 jaar

Aantal deelnemers 110

Rol Stichting de Schroef: Ruim honderd jongeren van 14 tot en met 17
jaar hebben zich op vrijdagavond 17 september actief en creatief
uitgeleefd in Ibiza- en Urbansferen. Dit gebeurde in de binnentuin en de
Utopiazaal van De Voorste Venne. Zo konden ze stuntsteppen, graffiti
spuiten op surfboards en werd er gedanst en gechilled op muziek van
Larscoprox, Lollypop, Tom V. en DJ Jarnox. Er was een surfrodeo, een VR
experience van GeeGee Gaming en je kon je behendigheid testen met
blaze pods. Tussendoor kregen de deelnemers fish & chips en rolled ice bij
de foodtrucks van ‘De Smulkar’ en ‘Rollend Ijs’. De enthousiaste bartender
van de Dazzling Cocktailbar vertelde leuke weetjes over mocktails en
shakte mixte heerlijke Happy Drinks.

Instagram post van een deelnemer: “@HeusdenPopUp zeker naar toe komen
volgende keer als je kan. Is echt super leuk!”
We hebben met de jongeren uit de organisatie een aftermovie gemaakt: ‘De
making-of HeusdenPopUp’ https://youtu.be/5ir-V1c8Jcw

TALENTED

● Workshop ‘Sport EHBO’ - Jan Biekens
Datum 15 februari 2021

Doelgroep leeftijd 14-20 jaar

Aantal deelnemers 5

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 bij de workshop voor het ondersteunen waar nodig van
de workshopleider.
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Deelnemer: “Het was fijn dat er werd gevraagd waarover we het wilden hebben
en dat daar ook veel aandacht aan werd besteed”

● Athletic Skills Model workshop - ASM Academy
Datum 17 februari 201

Doelgroep 14-20 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, het leiden van overlegmomenten met de aanbieder en het
regelen van de locatie. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens
aanwezig geweest bij de workshop voor het ondersteunen waar nodig van
de workshopleider.

Deelnemer: “Ik vond het leuk en leerzaam ook was het goed te volgen en niet
saai de opdrachten waren ook leuk”

● Workshop ‘Sport EHBO’ - Jan Biekens
Datum 10 mei 2021

Doelgroep leeftijd 14-20 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, het leiden van overlegmomenten met de aanbieder en het
regelen van de locatie. Op de dag zelf is de buurtsportcoach eveneens
aanwezig geweest bij de workshop voor het ondersteunen waar nodig van
de workshopleider.
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● Workshop ‘Ademhaling’
Datum 11 mei 2021

Doelgroep leeftijd 14-20 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 Ruud vd
Wiel en het regelen van de locatie. Op de dag zelf is de buurtsportcoach
eveneens aanwezig geweest bij de workshop voor het ondersteunen waar
nodig van de workshopleider.

Deelnemer: “Het was een leuke en
leerzame ervaring de man die de workshop
gaf was ook vrolijk dat maakte het juist
leuk op te luisteren”

● Workshop ‘4 inzichten’ - NOC*NSF
Datum 3 juni 2021

Doelgroep leeftijd 14-20 jaar

Aantal deelnemers 7

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 bij de workshop voor het ondersteunen waar nodig van de
workshopleider.
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Deelnemer: “Erg handig en leerzaam. Ik weet nu waar ik goed in ben in training
geven. En waar ik nog aan moet werken. En hoe je dingen moet aanpakken. En
tips van andere trainers horen heeft mij ook erg geholpen.”

● Workshop ‘Gedragsverandering, de bromvlieg en het Brein’ -
BRAIN
Datum 22 november 2021

Doelgroep leeftijd 14-20 jaar

Aantal deelnemers 5

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 bij de workshop voor het ondersteunen waar nodig van de
workshopleider.

Deelnemer: “Ik vond het erg interessant en heb er zeker wat aan in mijn
verdere loopbaan”

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

● terugkombijeenkomst Citytrainers: geannuleerd
Datum april 2021

Doelgroep jongeren 13-22 jaar

● TALENTED workshop ASM uitgesteld naar 2022
Datum 14 december 2021

Doelgroep jongeren 14-20 jaar
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● TALENTED workshop ‘Waar ben ik goed in’ uitgesteld naar 2022
Datum 21 november 2021

Doelgroep jongeren 14-20 jaar

● TALENTED workshop Sport EHBO uitgesteld naar 2022
Datum 30 november 2021

Doelgroep jongeren 14-20 jaar
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Volwassenen

● Mijn Leefstijl
Datum Januari - december 2021

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

Aantal deelnemers 22

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches hebben met de
deelnemers die dit wensten een individueel gesprek gevoerd om een
beweeginteressetest af te nemen. Op basis hiervan zijn deelnemers
doorverwezen naar het reguliere beweegaanbod.
Daarnaast hebben de buurtsportcoaches het beweegprogramma voor alle
groepen gecoördineerd en contact met alle leefstijlcoaches onderhouden.
Op het gebied van fondsenwerving hebben de buurtsportcoaches
aanvragen geschreven voor ZonMW en het lokale Preventieakkoord. Voor
de aanvraag bij ZonMW hebben de buurtsportcoaches contact gelegd met
diverse zorg- en welzijnsorganisaties (huisartsen, POH’s, CZ,
wijkverpleging, fysiotherapiepraktijken, buurtsportcoaches en
leefstijlcoaches buiten de gemeente Heusden). Deze partijen hebben een
intentieverklaring ondertekend.

“Mijn grootste inzicht was dat ik ipv van
willen echt ging kiezen. Voorheen zei ik
vaak: ik wil meer sporten, ik wil gezonder
eten, ik wil eerder naar bed. Er was altijd
een maar… Nu kies ik ervoor om te sporten,
gezonder te eten, eerder naar bed te gaan.
De ‘maar’ is nu weg. Een inzicht waarvan ik
niet wist dat het bestond.”

“Ik heb wat oud zeer weggewerkt en daarmee zijn ook mijn eetbuien een stuk
minder. Krijg ik nog zo’n eetbui dan heb ik een plan gemaakt hoe ik daar mee
om kan gaan. Voor mij werkt dit.”

“Het inzicht kwam na de eerste groepsbijeenkomst al. Hele kleine doelen stellen.
Zo klein dat je denkt:”Dat kan iedereen.” En ja dat kon ik en langzaam kon ik
gezondere gewoontes aanleren. En hou ik dat nu nog steeds vol en kost
helemaal geen moeite meer.”
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“Ik vind het sporten superfijn! Anouk is een hele goede trainer. Ze corrigeert me
waar nodig en moedigt me op de juiste momenten aan!”

“‘Ik word er altijd vrolijk van, voel me sterker en denk achteraf; dit hebben we
met z’n alleen mooi weer gedaan. En het geeft me zelfvertrouwen!”

● Vitaliteit op de werkvloer | Nationale Vitaliteitsweek
Datum 20 en 21 september 2021

Doelgroep Werknemers van bedrijventerrein Metal Valley en ‘t
Hoog

Aantal deelnemers 20 werknemers gesproken, van wie 4 een
vitaliteitsscan hebben ingevuld

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach heeft op 20 en 21
september met een marktkraam bij bedrijventerrein Metal Valley en
bedrijventerrein ‘t Hoog gestaan om informatie te verstrekken over
vitaliteit op de werkvloer en werknemers een vitaliteitsscan aan te bieden.
Doel van beide dagen is geweest kennismaking met Stichting de Schroef
en vitaliteit op de werkvloer. Voor beide dagen heeft de buurtsportcoach
de samenwerking gezocht met Orange Counter voor sponsoring van een
gezond drankje.

● Vitaliteit op de werkvloer | LinkedIn campagne
Datum Februari-maart 2021

Doelgroep Mensen met functietitel: HR-directeur, Algemeen
directeur, HR-consultant, HR-medewerker,
HR-manager, HR-executive, Directeur, HR-beheerder,
Uitvoerend directeur, Human Resources, CEO,
Directeur operations, Directievoorzitter

Regio De Langstraat

Aantal deelnemers Ruim 9000 weergaven aan 975 mensen

Rol Stichting de Schroef: In samenwerking met GOCO heeft de
buurtsportcoach een LinkedIn campagne van één maand opgezet om
meer bekendheid te geven aan vitaliteit op de werkvloer en de
ondersteuning die de buurtsportcoach op dit gebied kan bieden.
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55+

Nationale Balkon beweegdag

Datum 28 mei 2021

Doelgroep 55+

Aantal deelnemers 275

Op de onderstaande locaties heeft Balkon Bewegen plaatsgevonden:
- Vlijmen: Sint Janshof; Passepartout; De Bloemendaal ;
- Drunen:  3x stationstraat; Zandley; Prisma Waegenburg; Hollandlaan
- Nieuwkuijk: Thomashuys

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches hebben een coördinerende
en een uitvoerende rol gehad. Samen met vrijwilligster Anouk van Loon is
er op 28 mei op 12 locaties gedanst.

“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 2021)

Vitaliteitsdag

Datum 5 oktober 2021

Doelgroep Ouderen, waaronder leden van KBO Kring Heusden

Aantal deelnemers 45

Rol Stichting de Schroef: De afgelopen jaren zijn zowel door KBO-Brabant
als door Stichting de Schroef diverse evenementen georganiseerd met als
doel om vitaliteit onder ouderen te bevorderen. In 2021 hebben zij de
handen ineengeslagen om in de gemeente Heusden een gezamenlijke
pilot-activiteit aan te bieden, in de vorm van een Vitaliteitsdag. Twee
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buurtsportcoaches van Stichting de Schroef zijn hierbij betrokken. Zij
hadden een coördinerende en adviserende rol en hebben tevens de
uitvoering ondersteund. De pilot is met een positief resultaat afgesloten
en alle betrokken partijen hebben de wens uitgesproken om dit
evenement structureel aan te bieden.

Fietsvalpreventie

Data mei t/m september

Doelgroep 60 + met valangst op de fiets

Aantal deelnemers 45 personen (meerdaagse cursus)

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoaches van Stichting de Schroef
hebben een coördinerende, organiserende en uitvoerende rol gehad. Zij
hebben onder andere fondsenwerving gedaan, contact gehad met
verschillende samenwerkingspartners, werving van de doelgroep en
hebben op de evenementen zelf ook de handen uit de mouwen gestoken
met o.a. het klaarzetten van materialen, ontvangen van de
deelnemers/EHBO en het verzorgen van koffie/thee.

De cursus bestond uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte en
de cursus is uiteindelijk afgesloten met een gezamenlijke fietstocht.

Theoriebijeenkomsten
Voor het theoretisch gedeelte zijn we de samenwerking aangegaan met
Veilig Verkeer Nederland. Zij hebben de workshop “Het nieuwe fietsen” in
de bibliotheek in Vlijmen en online verzorgd. De online bijeenkomst heeft
plaatsgevonden op 6 mei en de fysieke bijeenkomsten op 4, 11 en 18
juni. Tijdens deze bijeenkomsten van 2 uur zijn o.a. de verkeersregels op
een interactieve manier werden doorgenomen en is besproken wat er
allemaal bij komt kijken bij het fietsen op oudere leeftijd.

29



Theoretische bijeenkomst ‘Het nieuwe fietsen’ door VVN

Praktijkbijeenkomsten
Voor het praktijkgedeelte zijn we de samenwerking aangegaan met de
Fietsersbond. In twee interactieve bijeenkomsten van 1,5 uur is de fiets
en de fietser onder de loep genomen, zijn fietsvaardigheden in een
fietsvaardigheidsparcours geoefend (met uiteraard de tips van de trainer)
en is aandacht geweest voor het comfort op de fiets. De
praktijkbijeenkomsten waren op 31 mei en 7 juni 202. De groep
deelnemers zijn verdeeld over 4 kleinere groepen verdeeld over de dag.

Aanmelden praktijkbijeenkomst Warming up

Praktijkbijeenkomst uitleg Uitleg parcours door de fietsdocent
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Afsluitende fietstocht
Nadat de deelnemers een theoretische bijeenkomst en 2
praktijkbijeenkomsten gehad hadden heeft op 14 september de
afsluitende fietstocht plaats gevonden. Twee fietstochten werden
uitgezet. De deelnemers konden kiezen uit een korte fietstocht van 15
kilometer of een langere tocht van 25 kilometer. Het fietsen in groepen
en wat daarbij komt kijken werd voor de start toegelicht door onze
trainer. Tijdens de fietstochten werd er op ongeveer op de helft gezellig
koffie gedronken op het terras bij de Emmamolen in Nieuwkuijk.

UItleg over fietsen in een groep Fietsen in een groep

Evaluatie deelnemers
Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers een
evaluatieformulier ingevuld. Uit deze formulieren blijkt:

- 82% van de deelnemers geeft aan zich veiliger te voelen op de
fiets na deelname aan de cursus Fietsvalpreventie

- 79% van de deelnemers geeft aan met meer vertrouwen te fietsen
na deelname aan de cursus Fietsvalpreventie

- 66% van de deelnemers geeft aan minder angst te hebben om van
de fiets te vallen na deelname aan de cursus Fietsvalpreventie.

Een aantal uitspraken van deelnemers:

“Het heeft ons leven breder gemaakt”

“Een aantal aanpassingen van regels die ik gemist had. Ben erachter dat
ik niet juiste fiets heb. Ik ga een helm en spiegel kopen”

“Veel oude regels zijn vervangen. Geeft duidelijkheid over nieuwe regels.
Het praktijk fietsen mag voor mij meerdere keren gebeuren. Zekerheid is
een grote factor”
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De cursus in beeld: FietsvalPreventie - YouTube

● Individuele ondersteuning bij sporthulpvragen

Datum Structureel

Doelgroep 55+

Aantal deelnemers 19

Rol Stichting de Schroef: De buurtsportcoach zet zich in om mensen van
55 jaar en ouder te helpen bij al hun sporthulpvragen. Het gaat daarbij
voornamelijk om ondersteuning bij het zoeken naar een passende sport,
maar ook andere vragen over bijvoorbeeld financiën. In 2021 zijn 19
personen geholpen door de buurtsportcoach.

Deelnemer beweegaanbod 55+: “Bedankt voor de moeite en fijn dat je met me
mee wil gaan de eerste les, dat is wel gezellig!”

Deelnemer beweegaanbod 55+: “Fijn dat je met me mee wilde kijken. Ik was
echt op zoek naar beweeglessen die wat later op de dag gegeven worden omdat
ik zo langzaam opstart in de morgen.”
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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
van Stichting de Schroef heeft tevens de rol van lokale 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.

● Individuele ondersteuning bij sporthulpvragen

Datum Structureel

Doelgroep Mensen met een beperking of aandoening

Aantal deelnemers 29

Rol Stichting de Schroef: Als beweegcoach Uniek Sporten in de gemeente
Heusden, zet de buurtsportcoach zich in om mensen met een beperking te
helpen bij al hun sporthulpvragen. Het gaat daarbij voornamelijk om
ondersteuning bij het zoeken naar een passende sport, maar ook andere
vragen over bijvoorbeeld financiën, vervoer, beweegmaatjes en
sporthulpmiddelen komen voorbij. In 2021 zijn 29 mensen met een
beperking of aandoening geholpen door de buurtsportcoach.

Moeder van cliënt Uniek Sporten: “Bedankt voor je inspanning. Nu weet ik
eindelijk waar mijn dochter terecht kan voor de zwemles! Ik had al zo lang
gezocht, maar niks gevonden wat aansluit bij wat ze nodig heeft. Fijn dat er zo
iemand als jij bestaat.”
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● Promotie
In 2021 heeft de buurtsportcoach deelgenomen aan de redactie van de
nieuw opgestarte regionale nieuwsbrief Uniek Sporten. Ieder kwartaal
wordt de digitale nieuwsbrief verspreid, met daarin trends en
ontwikkelingen op het gebied van aangepast en inclusief bewegen,
interessante informatie, ervaringsverhalen en aankondigingen van
evenementen en activiteiten. Inmiddels zijn er 200 mensen geabonneerd
op de nieuwsbrief.

● Sportmaatjes
In 2021 is het project Sportmaatjes opgestart in gemeente
‘s-Hertogenbosch, in samenwerking met revalidatiecentrum Tolbrug.
Sporters met een beperking, die actief zijn binnen een vereniging, kunnen
zich inzetten als ‘maatje’ voor een ander persoon met een beperking die
nieuw is bij de club. Het sportmaatje kan het nieuwe clublid verwelkomen,
vertrouwen geven en wegwijs maken binnen de club. Omdat Bossche
sporters ook in de regio actief zijn, heeft de buurtsportcoach in de
gemeente Heusden ook een sportmaatje gezocht. Inmiddels is een
sportmaatje benoemd in Vlijmen, actief bij zwembad Die Heygrave.

Vlijmense Wandelbende
Datum Structureel

Doelgroep Mensen van middelbare leeftijd met én zonder
beperking of aandoening

Aantal deelnemers 39
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Rol Stichting de Schroef: In januari is de buurtsportcoach in gesprek
geweest met twee vrouwen uit Vlijmen met een chronische aandoening en
de wens om in groepsverband te gaan wandelen. De buurtsportcoach
heeft hen ondersteund bij het opzetten van de ‘Vlijmense Wandelbende’.
Ook heeft de buurtsportcoach een coördinerende rol op zich genomen.
Inmiddels zijn 39 personen aangesloten bij de Vlijmense Wandelbende en
wandelen zij, verdeeld over 7 wandelgroepen, wekelijks een ronde in en
om Vlijmen.

Mariëlle en Cindy (initiatiefneemsters): “Met behulp van Lian zijn we de
Wandelbende gestart. We ontdekken steeds meer leuke routes, en de mooiste
gesprekken komen hieruit voort. We vallen eigenlijk onder ontmoeten en gezellig
samenzijn. En lekker wandelen!”

Overig

● Themagroep Inclusief Bewegen - Lokaal Beweeg- en Sportakkoord

Het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord focust zich op drie speerpunten, waaronder
het thema Inclusief Bewegen. Er is een werkgroep opgestart die zich bezig houdt
met dit thema. De buurtsportcoach van Stichting de Schroef heeft zich hierbij
aangesloten om kennis en expertise te delen en inhoudelijk te adviseren bij
diverse financiële aanvragen. Daarnaast heeft de buurtsportcoach ondersteund
bij de organisatie van diverse informatieve bijeenkomsten voor professionals. Op
18 januari is een kick-off bijeenkomst georganiseerd waaraan 16 professionals
hebben deelgenomen. Ook bij de vervolgbijeenkomst op 1 februari zijn 16
professionals aangesloten.

● Onderzoek beweegmaatjes Heusden

In opdracht van de buurtsportcoach heeft een trainee van Stichting de Schroef
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor lokale samenwerking om mensen
met een beweegwens snel en effectief te koppelen aan een beweegmaatje. De
trainee is daarvoor in gesprek gegaan met 8 lokale partijen. Conclusie van het
onderzoek is dat vooral goede onderlinge contacten tussen professionals en
‘korte lijntjes’ van belang zijn. Hier wordt dan ook blijvend aandacht aan besteed
tussen de professionals van de diverse organisaties.
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● Inrichting sportruimte woonvoorziening Prisma

In 2021 heeft de buurtsportcoach een vraag ontvangen van één van de
woonvoorziening van Prisma. De woonbegeleiders wilden graag een sportruimte
realiseren voor de bewoners van hun locatie. De buurtsportcoach heeft
ondersteund bij het vormgeven van een plan van aanpak en financiële aanvraag,
en heeft geadviseerd bij de keuze voor sportmaterialen en - naar aanleiding van
het project Serious Gaming - gaming tools, en bij de verdere uitvoering en
borging van het plan. Inmiddels is de sportruimte volledig ingericht en wordt hier
structureel gebruik van gemaakt door de inwoners, en incidenteel door bewoners
van andere Prisma-locaties.

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

● Sportclinic Thomashuis Nieuwkuijk (i.s.m. Uniek Sporten Brabant)
In de zomer van 2020 heeft Thomashuis Nieuwkuijk deelgenomen aan een
winactie van Uniek Sporten Brabant. De bewoners van het Thomashuis zijn
gekozen als een van de winnaars van de winactie. Hiermee hadden ze een
sportclinic naar keuze gewonnen door één van de ambassadeurs van Uniek
Sporten Brabant. Vanwege Corona en de toen geldende maatregelen is
uiteindelijk ervoor gekozen om, na meerdere verplaatsingen, de clinic te
annuleren.

● Specials Beurs
De Specials Beurs is een evenement voor mensen met een beperking. Tijdens dit
evenement kan men informatie opdoen over al het aanbod voor de doelgroep op
het gebied van Vrije tijd, Wonen, Welzijn, Zorg en Ondersteuning. Daarnaast is
er volop ruimte om te ontmoeten, in gesprek te gaan en mee te doen aan
diverse activiteiten. Vanwege Corona en de toen geldende maatregelen is de
Specials Beurs uitgesteld naar 2022.
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Armoedebestrijding

Jeugdfonds Sport

● Titel activiteit

Datum Januari t/m december 2021

Doelgroep 4 t/m 17 jaar

Aantal deelnemers 138

Rol Stichting de Schroef: 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.
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Overige activiteiten

Stichting Het Gehandicapte Kind

● Collecte Het Gehandicapte Kind
In de week van 15-20 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 19 collectanten hebben samen €1540,48 opgehaald. Een deel
hiervan (€718,48) gaat naar Stichting de Schroef en wordt ingezet voor
de aanpak rondom inclusief bewegen.

● Sponsorloop
Het doel van deze sponsorloop is het verbinden van de verschillende
generaties en plezier voor jong en oud. Daarnaast geven we de groep
studenten en Citytrainers Junior de kans om zich verder te ontwikkelen op
organisatorisch gebied. Het evenement is een succes wanneer 70
gemotiveerde kinderen deelnemen aan de sponsorloop, bewoners een
leuke dag beleven door middel van het aanmoedigen van de kinderen en
dat er een mooi bedrag is opgehaald voor sport- en spelmateriaal voor
kindcentrum De Vlechter en Stichting de Schroef.

Datum 10-12-2021

Doelgroep Kinderen groep 4 t/m 8 Kindcentrum De Vlechter
Bewoners woonzorgcentrum Sint Janshof
Studenten Avans Academie

Aantal deelnemers 65 kinderen, waarvan 16 Citytrainers Junior
25 bewoners
6 studenten

Rol Stichting de Schroef:  Stichting de Schroef is coördinator en
organisator geweest van de sponsorloop, dit jaar in samenwerking met
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studenten van de Avans Academie. Vanwege de corona maatregelen
hebben we uiteindelijk het vierde scenario uitgevoerd:

- Scenario 1: kinderen lopen door het woonzorgcentrum, waarbij
bewoners in het restaurant de kinderen aanmoedigen

- Scenario 2: kinderen lopen buiten voor het restaurant in een
rondje, waarbij bewoners de kinderen aanmoedigen achter het
raam van het restaurant

- Scenario 3: de kinderen lopen in het park vlakbij school met een
livestream naar de bewoners in het woonzorgcentrum

- Scenario 4: de kinderen lopen in de gymzaal met een livestream
naar de bewoners in het woonzorgcentrum

Alle kinderen en bewoners hebben een kerstmuts ontvangen om een
gevoel van saamhorigheid te creëren en de sponsorloop in kerstsfeer te
laten plaatsvinden.
De studenten hebben zich volop ontwikkeld door het evenement te
organiseren. Zij hebben ervaren hoe het is om met verschillende partijen
en doelgroepen samen te werken en hierbij rekening te houden met ieders
wensen. Daarnaast hebben ze ervaringen opgedaan met het schrijven van
een subsidieaanvraag en een persbericht. Ook hebben ze ervaren hoe
flexibel ze moeten zijn in de organisatie van een evenement en meerdere
back-up plannen vooraf moeten bedenken.
De Citytrainers Junior hebben bijgedragen aan het evenement door het
maken van uitnodigingen voor de bewoners van het woonzorgcentrum,
het mede verzorgen van de warming-up en het aanmoedigen van de
jongste kinderen.
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Gaming en interactief bewegen

● Hunted Test
Datum 6 februari 2021

Doelgroep 14-21 jaar

Aantal deelnemers 6

Rol Stichting de Schroef: Stichting de Schroef heeft samen met de
gemeente het Hunted spel laten ontwikkelen voor 4 wijken in Heusden. Op
zaterdag 6 februari 2021 is de outdoor game Hunted getest door de
projectgroep van HeusdenPopUp. Er is door de werkgroep PR een film van
gemaakt https://youtu.be/muiawV8MLlE. Deze film is weer voor de PR
gebruikt door Stichting de Schroef en Bijeen om in de carnavalsvakantie
Hunted voor meer jongeren te organiseren.

Deelnemer testteam: “Dit was heel vet! wel een tip, zorg dat je mobiel helemaal
is opgeladen en neem eventueel een powerbank mee!”

● Hunted Break Free carnavalsvakantie
Datum 17 en 19 februari 2021

Doelgroep 12-17 jaar

Aantal deelnemers 78

Rol Stichting de Schroef: Op woensdag 17 februari heeft stichting de
Schroef Hunted georganiseerd in 2 kernen (Drunen en Vlijmen) met in
totaal 24 teams van 2 personen. De 15 beste teams mochten de finale
spelen op zaterdag 20 februari in Heusden vesting. De wethouder Peter
van Steen heeft het startsein gegeven en de prijsuitreiking gedaan. Verder
hebben de buurtsportcoaches van stichting de Hunted activiteiten en PR
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gecoördineerd en samen met de jongerenwerkers van Bijeen de activiteit
op de dagen zelf begeleidt.

Winnaars Hunted Heusden: "We hebben ons een ongeluk gerend"
Ouder van deelnemer: “Super tof dat jullie in deze tijd leuke activiteiten
organiseren voor jongeren!”

● FIFA 21 Break Free carnavalsvakantie
Datum 27 december 2021

Doelgroep 12-20 jaar

Aantal deelnemers 7

Rol Stichting de Schroef: Op donderdag 18 februari van heeft stichting de
Schroef samen met The Challenge Room een GRATIS online FIFA21
toernooi voor op de playstation georganiseerd. Dit was in het kader van
de Break Free activiteit. Speciaal voor jongeren van 12 t/m 20 jaar uit de
gemeente Heusden en omgeving. Stichting de Schroef heeft de promotie
en het inschrijven van de deelnemers gecoördineerd.

● Hunted kerstvakantie
Datum 27 december 2021

Doelgroep 12-17 jaar

Aantal deelnemers 20

Rol Stichting de Schroef: Op 27 december heeft Stichting de Schroef het
outdoor spel Hunted in Drunen georganiseerd. De buurtsportcoach heeft
samen met 2 jonge vrijwilligers de activiteit georganiseerd en begeleid.

● Gaming experience Bibliotheek Vlijmen
Datum 18 september 2021

Doelgroep 2-40 jaar

Aantal deelnemers 19
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Rol Stichting de Schroef:
In september en oktober hebben er zogenaamde gaming experiences
plaatsgevonden. Deze zijn georganiseerd in het kader van het gaming
project. De events en activiteiten werden georganiseerd zodat de
projectpartners en hun doelgroepen konden kennismaken met
verschillende gaming tools. De gaming experience bij de Bibliotheek in
Vlijmen heeft Stichting de Schroef samen met GeeGee Gaming en de
Bibliotheek Heusden georganiseerd. De buurtsportcoach heeft samen met
de Bibliotheek Heusden de PR verzorgd. Tijdens de activiteit zelf heeft de
buurtsportcoach de deelnemers bij de smart goals, smart clips en
belevenistafel begeleid.

● Gaming experience Prisma Woongroep
Datum 23 september

Doelgroep bewoners met verstandelijke beperking (29-64 jaar) en
begeleiding

Aantal deelnemers 7

Rol Stichting de Schroef: De gaming experience bij de Prisma woongroep
Bibliotheek in Vlijmen heeft Stichting de Schroef samen met GeeGee
Gaming en Prisma georganiseerd. In de voorbereiding hebben de
buurtsportcoaches een ondersteunende/coördinerende rol gehad. Denk
hierbij aan de communicatie met Embedded Fitness (apparatuur) GeeGee
Gaming en Prisma. Tijdens de activiteit zelf hebben de buurtsportcoaches
de deelnemers bij de Smart wall, Smart goals, Smart clips, Smart bike en
belevenistafel begeleid.
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● Gaming experience interactief bewegen Buurtsport
Datum 22 en 24 september

Doelgroep jongeren 8 t/m 16 jaar

Aantal deelnemers 20

Rol Stichting de Schroef: Op 22 en 24 september zijn er door Stichting de
Schroef speciale buurtsportactiviteiten georganiseerd met beweeggames.
De buurtsportcoaches hebben samen met stagiaires de Smart Wall, Smart
Clips en Smart goals ingezet bij de Buurtsport in Oudheusden, Buurtsport
Meiden en Buurtsport in Drunen.

● Gaming experience Sporthal Dillenburcht
Datum 27 oktober 2021

Doelgroep 8 t/m 16 jaar

Aantal deelnemers 20

Rol Stichting de Schroef: Op 27 oktober hebben Stichting de Schroef,
Amare Zorgcoaching en GeeGee Gaming een FIFA experinec
georganiseerd voor jongeren. In de voorbereiding hebben de
buurtsportcoaches een ondersteunende/coördinerende rol gehad. Denk
hierbij aan de communicatie met de aanbieder GeeGee Gaming en Amare
Zorgcoaching. De buurtsportcoaches hebben de PR en inschrijvingen
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verzorgd. Op de dag zelf zijn de buurtsportcoach eveneens aanwezig
geweest. Taken waren onder andere het ontvangen van deelnemers en het
interviewen, afnemen enquêtes deelnemers.

Beweeg- en Sportakkoord Heusden
Op 19 mei 2020 keurde de Vereniging voor Sport en Gemeenten het Lokaal
Beweeg- en Sportakkoord Heusden goed. Na ondertekening van het akkoord (op
10 september 2020) is de kopgroep (voorheen de klankbordgroep) de eigenaar
van het akkoord. De regierol wordt belegd bij Stichting de Schroef. In het
kalenderjaar 2021 werden de volgende financiële aanvragen toegekend:
Samenwerking Total Fit en LTC De Hoge Heide voor padel en tennis, Serious
Gaming en interactief bewegen, Vitaliteitsdag voor senioren, Voetbalschool,
Dillenburgpark en BAL-ABC.

● Samenwerking Total Fit en LTC De Hoge Heide voor padel en
tennis
Total Fit is gaan samenwerken met de LTC De Hoge heide. De
tennisvereniging stelt de banen ter beschikking en het fitnesscentrum stelt
de trainer ter beschikking.

● Serious Gaming en interactief bewegen
Zie verslag vanaf pagina 41

● Vitaliteitsdag voor senioren
Zie verslag vanaf pagina 27

● Voetbalschool
Wegens de pandemie is het nog niet tot daadwerkelijke uitvoering
gekomen van dit plan. Kartrekker FC Drunen is voornemens om de
voetbalschool in 2022 te realiseren.

● Dillenburgpark
Op vrijdag 19 november jl. is Stichting Dillenburgpark officieel vastgelegd
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bij de notaris, waardoor het aanvragen van fondsen en subsidies mogelijk
wordt voor dit burgerinitiatief.

● BAL-ABC
Het is een landelijk probleem: de jeugd in Nederland sport en beweegt
steeds minder. Drunense verenigingen HV Avanti, vv Minerva en FC
Drunen hebben daarom de handen ineen geslagen om deze trend te
doorbreken en de balvaardigheid onder de jeugd van 4 tot 8 jaar te
vergroten. In het eerste kwartaal van 2022 staat de eerste
BAL-ABC-cursus gepland.

De toegekende aanvragen zijn verspreid over de verschillende thema’s binnen
het Beweeg- en Sportakkoord Heusden, te weten: Vaardig in Bewegen, Inclusief
Sporten en Bewegen én Toekomst Sport- en Beweegaanbieder.

Helaas is de themagroep Vaardig in Bewegen vanwege de pandemie niet of
nauwelijks bij elkaar geweest. Bij de themagroep Toekomst Sport- en
Beweegaanbieder hebben twee inwoners aangegeven graag toe te willen treden
tot de themagroep. De themagroepen Toekomst Sport- en Beweegaanbieder en
Inclusief Sporten en Bewegen zijn op regelmatige basis (online en/of fysiek) bij
elkaar gekomen. De kopgroep heeft in 2021 drie vergaderingen gehad. Tevens is
in 2021 de website www.beweegensportakkoordheusden.nl gelanceerd, het
Beweeg- en Sportakkoord Heusden te vinden op Facebook en de eerste
nieuwsbrief verstuurd. Sportief Geregeld ondersteund de kopgroep bij de PR en
Communicatie rondom het Beweeg- en Sportakkoord Heusden. Via de Lokaal
adviseur Sport zijn een aantal services aangevraagd, te weten: een workshop
Athletic Skills Model en procesbegeleiding voor Sportpark De Hoge Heide. De
voorzitter van de kopgroep heeft tot slot ieder kwartaal afstemming met de
voorzitter van het preventieakkoord om de ingediende aanvragen en
overlappende thema’s met elkaar af te stemmen.

Rol Stichting de Schroef:  Stichting de Schroef is budgetbeheerder van het
uitvoeringsbudget wat beschikbaar is voor het realiseren van de
geformuleerde ambities en doelstellingen binnen het Beweeg- en
Sportakkoord Heusden. Daarnaast heeft Stichting de Schroef zitting in
iedere themagroep en kopgroep.

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

● Sportcafé
Zoals elk jaar gaat Stichting de Schroef in op vragen uit het werkveld. Ook
worden er verbindingen gelegd tussen verschillende sectoren.
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Datum 17-11-2021

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

Rol Stichting de Schroef:  Stichting de Schroef is coördinator en
organisator geweest van het Sportcafé, waarin Stichting de Schroef en de
rol van de buurtsportcoach centraal stond. Vanwege de
coronamaatregelen in combinatie met de wens voor een fysieke
bijeenkomst hebben de buurtsportcoaches besloten om het Sportcafé
2021 te annuleren. Met een online bijeenkomst konden we niet de impact
maken die we voor ogen hadden.
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Fondsenwerving

● Huis-aan-huis kledingactie

In 2021 heeft er geen huis-aan-huis kledinginzameling plaatsgevonden.

● Kledinginzameling

Naast de huis-aan-huis kledinginzameling hebben we 10 vaste locaties met
kledingcontainers. Afgelopen jaar hebben we  €2170,40  euro opgehaald ten
opzichte van  €1830,00 in 2019.

● Ricardo’s bingoavond

Ricardo organiseert wekelijks een bingoavond waarvan hij een deel aan Stichting
de Schroef schenkt, omdat hij onze thema’s zo belangrijk vindt. In verband met
corona hebben deze grotendeels online plaatsgevonden.

● Vriendenloterij

Door deelname aan de VriendenLoterij kunnen donateurs ook Stichting de
Schroef steunen. In 2021 heeft dat de stichting  1750,00 opgeleverd ten
opzichte van €660,00 in 2019.

● NLDoet

NLDoet is niet doorgegaan i.v.m. de corona maatregelen.

● Rabo ClubSupport

Stichting de Schroef doet jaarlijks mee met de Rabo ClubSupport van Rabobank
De Langstraat. In 2021 hebben we  €214,71 euro opgehaald ten opzichte van
€456,02 in 2020.

● 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.

● Mollie

Stichting de Schroef is een goed doel met ANBI status. Het doen van giften en
schenkingen is eenvoudiger gemaakt via de nieuwe website. Komend jaar gaan
we experimenteren met een webshop “light” versie. Plink onderdeel van Mollie
ondersteunt dit. Deze webshop is nog niet opgezet wegens andere prioriteiten.
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● Giving Tuesday

In 2021 heeft Stichting de Schroef meegedaan met Giving Tuesday. Er is een
wervingscampagne opgezet om donaties binnen te halen voor de aanschaf van
een bestelbus. De bestelbus is enerzijds praktisch voor het vervoer van sport- en
spelmateriaal en kleding. Anderzijds brengt het meer zichtbaarheid in de wijk en
tijdens evenementen.  Op deze manier maken we sport toegankelijk voor
iedereen. De actie heeft 335,00 opgeleverd.

Communicatie

● AVG

Stichting de Schroef heeft een externe expert ingeschakeld en samen zorgen we
ervoor dat de Stichting voldoet aan de eisen van de AVG. Dit blijft een proces
dat we moeten bijhouden.

● Nieuwsbrieven - mailchimp

Elke maand is er een nieuwsbrief verstuurd. De vitaliteitsschijf was het
uitgangspunt. Elke maand werd een ander thema uit deze schijf uitgelicht.

● Website

De website blijft een belangrijk communicatiemiddel. Dankzij de maandelijkse
blogs, nieuwsberichten, verbeterde opzet en de SEO en SEA ziet we een hogere
conversie. In samenwerking met GOCO zijn er op de webpagina’s van vitaliteit
op de werkvloer en de jongerenpagina's (Talented, buutrsport, buurtsport
meiden, HeusdenPopUP, Citytrainers en Citytrainers Junior)  SEO en SEA
togepast, oftewel de pagina’s zijn geoptimaliseerd en er zijn advertenties
geplaatst zodat ze beter gevonden worden. Er meer bezoekers naar de website
komen met als doel aanmelden voor programma’s en/of activiteiten.

● Social media

De social media van de stichting doet het erg goed. De betrokkenheid van de
achterban is groot. 30% meer volgers en likes op social media (Resultaat:16%
groei. In 2020 was het 12%)

Insta
Resultaat 7 december 2020: 570 volgers.
Resultaat 16 december 2021: 640 volgers. Groei: 12% groei

Facebook
Resultaat 7 december 2020: 1133 volgers, 1035 likes.
Resultaat 16 december 2021: 1232 volgers, 1111 likes. Groei: 8% vs
7%
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Twitter
Resultaat 7 december 2020: 315 volgers.
Resultaat 16 december 2021: 321 volgers. Groei: 2%

LinkedIn
Resultaat 7 december 2020: 189 volgers.
Resultaat 16 december 2021: 274 volgers. Groei: 45%

YouTube
Resultaat 7 december 2020: niet gemeten
Resultaat 16 december 2021: 17 abonnees

51


