afzender

organisatie

Hollands Kroon

idee

Inclusief sporten en bewegen
Ineke Sandbrink

St. Zwembad AP (?)

Annemarie Dekker

G.V. Dokev

T. Groot

Stichting Sport en
Bedrijven "zwemuren" aanbieden in zwembad De Terp.
Welzijn Wieringermeer

Erik de Nooij
Maaike Esselink

Zwembad De Terp
SSWW

Bedrijven aanschrijven voor diverse vormen van bewegen in het water.
Diverse welzijnsactiviteiten voor 0-100 op de nieuwe campus De Terp.

Patrick den Das

Triatlon en Zwemclub
Oude Veen

Verenigingen die activiteiten aanbieden als buitenschoolse activiteit op maandag: b.v.
tafeltennis; op dinsdag b.v. zwemmen etc. (instuifdagen)

Suzanne Klein
Schiphorst
Sigrid Schweitzer
Chris Badenbroek

Incluzio Hollands Kroon
Team Sportservice
Dynamic Tennis
Wieringen

Cees Roozendaal

Volleybal / Fietsen
organis.

Joyce Geerligs
Henk Hijmans
Klazien Bakker
H. Visser
Sigrid Schweitzer

Wonen Plus Welzijn
Dokev Gymnastiek
SV Advendo
Sportcentrum VZV
Team Sportservice

Daniëlle Ham

Asahisan

Maaike Esselink

SSWW

Marika de Jager

Wonen Plus Welzijn

Klazien Bakker
Sigrid Schweitzer

SV Advendo
Team Sportservice

Tineke van Zeijl

WVAP

Arnoldvan
Meerendonk

Sport en Fitness
Wieringermeer
Arnold's Personal
Training

Klazien Bakker

SV Advendo

Sigrid Schweitzer

Team Sportservice

Maaike Esselink

Tennisvereniging Anna
Paulowna
SSWW

Ruuth Jung

SSWW

Sjef van Opstal

Tennisvereniging Anna
Paulowna

Sjef van Opstal

Esther Kleine Deters

GGD HN

Daniëlle Ham

Asahi-San

Samenwerken met BSO
Samen bewegen (gym) ouderen (dementeren/bejaardenhuis) en jonge kinderen of
verstandelijk beperkten.
Natuur/Survival-trainingen

Reïntegratie, participatie, dagbesteding voor allerlei "doelgroepen" uit
WMO/jeugdwet/inburgering/w&i
Valpreventietrainingen organiseren met aansluitend sportaanbod voor ouderen.
Mensen konden niet alle weken spelen en wilden niet 100% contributie betalen. Wij hebben
een rittenkaart ingevoerd.
Website-ondersteuning voor activiteiten:
steeds meer regelgeving en ook vrijwilligers nodig
wat heb ik nodig en waar zijn ze?
Doet & ontmoet in sportkantine. Jong en oud verbinden en bewegen.
Sportdagen voor alle leeftijden
Rollatorgym, vergeten groep; je kan nog heel veel doen met een rollator.
Vitaliteit ouderen. Accommodatie is er, organisatie vrijwilligers belangrijk.
Maatjesportdag voor mensen met een beperking + begeleider.
Wonen Plus Welzijn heeft cliënten/vrijwilligers welke ver van de arbeidsmarkt staan. I.s.m.
andere verenigingen deze mensen inzetten.
Mensen met afstand tot arbeidsmarkt ('kaartenbak gemeente') actief bij verenigingen.
Ouderen en/of kwetsbaren toeleiden naar sport, de drempel over helpen d.m.v. inzet
vrijwilligers (VOA)
Strippenkaart voor sporthopper (jong en oud).
Old stars sportaanbod opzetten i.s.m. sportclubs.
Rondvaart in samenwerking met bedrijfsleven (Hoenderdaal). Kan ook met mensen met
verstandelijke beperking.
Judo voor kinderen met een beperking.
Ouderen in beweging
Wandelavonden voor jong en oud in de diverse dorpen.
Meer samenwerking tussen zorginstellingen en lessen met jong en oud.
Stratenvoetbal of bedrijfsvoetbal/volleybal etc.
Sportaanbod voor licht dementerenden, chronisch zieken opzetten i.s.m. sportclubs +
opleiding kader v/d clubs voor dit aanbod.
Sportevenementen onder initiatief van gemeente (voorbeeld stratentoernooi) gefaciliteerd
door de verschillende verenigingen.
Pauters/kleuters laten gymen met ouderen W'werf?
Spelbos op de Terp in de Wieringermeer voor P.O. + volwassenen + ouderen. Beweeg en
ontmoetingsplek voor jong en oud.
Meer samenwerking met de organisaties als Sportservice.
Duurzame sportinfrastructuur
Omgeving zo inrichten dat bewegen en sporten wordt gestimuleerd en lopend/fietsend naar
club en school (omgevingswet)
Nieuwe sportaccommodatie. Huidige lokatie is oud. (regent binnen net zo hard als buiten)
Grond pacht gemeente; grond gaat voor woningbouw gebruikt worden. Wat nu?

Fons Baars

Volleybal Plaveiers /
Fietsen
ongeorganiseerd.
TCM

Fons Baars

TCM

Vast contactpersoon bij de gemeente voor een sportvereniging 1x per jaar een gesprek.

Fons Baars

TCM
Tennisvereniging Anna
Paulowna
Tennisvereniging Anna
Paulowna
TCM
TCM
TCM

Beschikbaar stellen clubgebouw voor andere verenigingen of sport.

Cees Roozendaal

Sjef van Opstal
Sjef van Opstal
Fons Baars
Fons Baars
Fons Baars

Alle AED-hulpverleners (net als deze avond) bij elkaar laten komen en de mogelijkheden van
verbeteringen samen met ambulancemedewerkers doorspreken.
Onderzoek mogelijkheid aanleg padelbaan, beach, tennisbaan Middenmeer.

Multifunctioneel inzetten van eigen accommodatie.
In samenwerking met gemeente verduurzamen, samen met de verenigingen op één
sportcomplex.
Regionale dekking via sportaccommodaties van AED.
Samenwerking onderwijs vereniging; sporten bij de vereniging.
Rentevrije lening van de gemeente voor investering bij vereniging.

Onderhoud bruggen/sluizen/doorvaart/brugbediening van vaarroutes die niet zonder
pardon worden geblokkeerd. HHNK/provincie/gemeente -> meer samenwerking met elkaar
+ watersportverenigingen.
Fons Baars
TCM
Organiseren beachactiviteit met ijsclub, tennis, voetbalclub Middenmeer.
Aanbieden van ruimte en velden aan diverse organisaties. Alleen overdag -> vrijwilligers
SA van Balen-Blanken SV Kleine Sluis
hierbij interesseren. Vrijwilligers aantrekken als verantwoordelijke gemeentes zouden meer
trapvelden moeten aanleggen.
Fons Baars
TCM
Financieel hulp voor doelgroep jeugd die het zelf niet kunnen betalen.
Maaike Esselink
SSWW
Interessante fietsroutes tussen de 4 dorpen in de Wieringermeer.
lokatie buitenterrein (evenemententerrein) beschikbaar voor andere activiteiten als
P. Klein
Wironruiters
paardensport, zo ook de kantine
Fons Baars
TCM
Financiële hulp bij doelgroep jeugd en 60+ om te sporten.
Tennisvereniging
Samenwerken paardensport en tennisvereniging in Barsingerhorn in samenhang met
Kees Groen
Barsingerhorn
verdwijnen horeca in kader sociale cohesie.
Suzanne Klein
Ruimtes van zorg, welzijn, sport, onderwijs...etc. veel meer multifunctioneel gebruiken.
Incluzio Hollands Kroon
Schiphorst
Gezamenlijk eigenaarsschap + programma + beheer.
Wandelroutes uitzetten rondom beweegpleintjes; bedrijven hierbij betrekken voor
Sigrid Schweitzer
Team Sportservice
lunchwandelingen.
Wim Groot
S.V. Wieringerwaard
Update complex in samenleving.
LSBD (lokale
samenwerkende
Reserveer gelden voor: mensen die vanwege kosten afhaken; contributie, materialen en
T. Wouda
bonden van ouderen in consumptiegebruik tijdens, vervoer.
HK)
André Buikema
V.V. Winkel
1 gezamenlijk sportcomplex Niedorp, Winkel.
P. van Dijk
CV Wieringermeer
Vast aanspreekpunt vanuit de gemeente voor de clubs.
Tineke van Zeijl

WVAP

T. Groot

Stichting Sport en
P.O. Scholen en ouderen verbinden in gemeenschappelijke ruimten om te
Welzijn Wieringermeer koken/vertellen/groentetuintjes te ontwikkelen.

Hendrik Visser

De Venne

Marika de Jager
H. Visser

Wonen Plus Welzijn
Sportcentrum

Het aanleggen van meer MTB-parcours van ca. 40 km.
Financiering van duurzame intfrastructuur! (leningen)
Gebruik van sportlocaties voor maatschappelijk gebruik.
Regel en wetgeving. Ondersteuning en hulp bij uitvoering.

Patrick den Das

Triatlon en Zwemclub
Oude Veen

Nieuwe duurzaam zwembad/multifunctionele sporthal. Gezamenlijke inkoop, kantine, etc.
Anna Paulowna/Breezand.

Maaike Esselink

SSWW

"Dagbesteding" ouderen (ook b.v. dementalent) bij sportvereniging/ in sportaccommodaties.

Maaike Esselink

SSWW

Herzien van de stoepen/wandelroutes van ouderen-woningen naar voorzieningen (b.v.
supermarkt).

Vitale aanbieders
Kennis delen met andere verenigingen. Betreft b.v.: AVG. Wanneer leden royeren? Innovatie
sport.
Deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten verzorgen bij sportverenigingen:
autisme, gedrag, plezier in bewegen, pedagogiek.

Daniëlle Ham

Asahi-San

Remy Kluvers

Teamsportservice
Schagen

T. Groot

Stichting Sport en
Vitaliteit door samen te werken. Zorg/financieel/lokaal/vrijwilligers.
Welzijn Wieringermeer

André Buikema

V.V. Winkel

Vitale sportaanbieder.

Fons Baars

TCM

Garantiestelling van de gemeente voor een eigen club financiering, voorinvestering.

Positieve sportcultuur
Maaike Esselink
Tineke van Zeijl

Tennisvereniging Anna
Paulowna
SSWW
WVAP

Melvin van der Beek

The Gate Middenmeer

Melvin van der Beek

Fysio en fitness
Middenmeer

Meer samenwerking tussen bedrijfssportaanbieders en sportverenigingen.

Ruuth Jung

SSWW

Openbare ruimten die uitnodigen tot bewegen van speeltuin voor kinderen (echt uitdagend,
niet alleen een glijbaan en een schommel) tot beweegplaten voor volwassenen.

Sjef van Opstal

Tennisvereniging Anna
Paulowna

Gemeente laten faciliteren in betaalbaar maken van de sport voor iedereen, voor alle
groeperingen.

Trudy Groot

Stichting Sport en
Invoeren "sportpas" biedt toegankelijkheid voor meerdere sporten.
Welzijn Wieringermeer

Sjef van Opstal

Tennisvereniging Anna
Paulowna

Sjef van Opstal

Toernooiaanbod beter afstemmen tussen verenigingen. Voorbeeld: gezamenlijk de
activiteitenkalender opstellen.
Training van vrijwilliger trainers + ouders winnen/verlies. Over pedagogische vaardigheden
Kinderen kennis laten maken met watersport (zeilen)/roeien.
Financiële hulp voor kongeren d.m.v. subsidie, voor een lagere financiële drempel, waarbij
sportaanbieder terugkoppelt aan gemeente.

Ouderlingen uitwisselen tussen verenigingen bij competitie. Ouderlingentekorten samen
opheffen.

"Sportproeverij". Alle sportaanbieders bieden een kort (6 wk) sport aan voor een bepaalde
tijd en klein bedrag. Dit wordt aangeboden door de school, bijvoorbeeld:
Inschrijven sportproeverij
Keuze
1 mrt t/m half april wo. avond judo
0
half april t/m 1 juni vrij. avond voetbal 0
1 juni t/m half juli di. avond turnen
0
Kosten: €7,- per periode

Daniëlle Ham

Asahi-San

Wim Groot

S.V. Wieringerwaard

Daniëlle Ham

Asahi-San

Marika de Jager

Wonen Plus Welzijn

Esther Kleine Deters

GGD HN

Alcoholvrij en rookvrij i.c.m. gezondere kantine.

Ton Leenders

Brijder J+P

Verenigingen/instellingen belonen voor rookvrij+alcoholvrij.

Henk Hijmans

Dokev Gym

Kinderen kennis laten maken met diverse sporten en verenigingen via onderwijs.

T. Groot

Stichting Sport en
Scholen laten kennismaken. "Sportles" bij diverse sportverenigingen.
Welzijn Wieringermeer

Sociale binding.
Uitwisseling/samenwerking andere judoverenigingen. Judoka's hebben geen goede
sparringpartner (geslacht, gewicht, leeftijd). Als ouder contact met andere verenigingen
gezocht. Maar bereidheid reizen is niet groot.
Meer gebruik van website noordkopvoorelkaar.nl voor vinden en werven vrijwilligers. En
voor sportmaatjes.

Vaardig in bewegen
Ruuth Jung

SSWW

Naast lessen lich. opvoeding kinderen elke dag beweegtijd aanbieden voor, na en tijdens de
lessen.

Esther Kleine Deters

GGD HN

Gezonde School-aanpak stimuleren, o.a. themacertificaat Bewegen & Sport.

Arnold van
Meerendonk
Ton Leenders

Arnold's Personal
Training
Brijder J+P

Monique de Vries

SSWW

Monique de Vries

SSWW

Ineke Sandbrink

St. Zwembad AP

Patrick den Das

Triatlon en Zwemclub
Oude Veen

Schoolzwemmen terug in het basisonderwijs.

Sport en Fitness
Wieringermeer

Kleuter streetdance / zumba / gym.

Schoolfitness. Bewegen voor jongeren op het gebied van fitness en groepslessen.
Meer besef + begrip voor/van rookbeleid en alcoholbeleid.
AED-cursus organiseren. Samenwerken met div. verenigingen. 1 locatie + meer verenigingen.
Meerlympics organiseren in de 4 kernen v/d Wieringermeer. Jaarlijks terugkerend
evenement.
Schoolzwemmen terug.

Jong en oud aan elkaar koppelen, b.v. op scholen.
Kinderen laten kennismaken met verschillende sporten -> eigen keuze -> workshops/les
scholen.

Annemarie Dekker

G.V. Dokev

Monique de Vries

SSWW

In de Zuiderzeehal (E) Gameday organiseren e/o. E-sporters & sporters samen laten werken.

Annemarie Dekker
Monique de Vries

G.V. Dokev
SSWW

Scholen meerkamp turnen/gym?
Bedrijvensport/toernooi tennis en zwemmen

P. van Dijk

CV Wieringermeer

Meer woningbouw de kern om de clubs in de kernen en stad te houden met jonge leden.

Remy Kluvers

Teamsportservice
Schagen

Dennis Burger

IKC Spoorbuurt

Monique de Vries
Laura Hendriks

SSWW
SKDH de keet

Alle kinderen (of bepaalde groepen) motorisch screenen en vervolgens ook vervolgaanbod
aanbieden zoals 'Club Extra' om plezier in bewegen te behouden.
Lessen door sportverenigingen opnemen in dagarrangement van het IKC. In aanraking
komen met diverse sporten. Win-win.
Obstacle mud run / free run, scouting + atletiek + zwemvereniging +...
Kinderen kennis laten maken met verschillende sporten d.m.v. clinics op BSO.

Annemiek Koenders

RKBS De Marinx

Sportclinics op scholen om sporten te ontdekken en ervaren.

Laura Hendriks

SKDH de keet

Dennis Burger

IKC Spoorbuurt

Dennis Burger
Ruuth Jung

IKC Spoorbuurt
SSWW

Ruuth Jung

SSWW

Erik de Nooij
Arnold van
Meerendonk
Monique de Vries
P. Zijlmans

Zwembad De Terp
Arnold's Personal
Training
SSWW

Verbinding sport en KDV. Zoals dansen op muziek met Triade, maar dan met andere
verenigingen.
M.b.v. bedrijfsleven en verenigingen/gemeente, schoolpleinen en sport en spel vriendelijk
maken. Jeugd wil wel.
Lokale integratie sportdagen met verenigingen en onderwijs voor win-win.
Zwemlessen voor leerlingen primair onderwijs (PO). Geen kind verlaat het PO zonder
Betaalde managementfunctie binnen de baan van een vakleerkracht LO naast zijn
onderwijstaak. Voor kinderen met een achterstand in beweging, autistische kinderen,
kinderen met overgewicht.
Samenwerking tussen BSO, scholen en zwembad
Bedrijfsfitness voor zowel binnen als buitensporten.
Combitraining: looptraining voor (atletiek) balsporters Wieringermeer.
Samenwerking Vaantjestoernooi Karate P. Zijlmans / D. Roovers.

Joop Hoosemans

TV Barsingerhorn

Is er mogelijkheid samen te werken met gemeente op het gebied van onderhoud park, b.v.
gebruik apparatuur, mankracht, kennis etc. Bij laatste gesprek met gemeente hierover
kregen we 0 op het rekest. Een beetje toeschietelijkheid kan toch wel? We zijn een kleine
club!! groot onderhoud vereist al gauw professioneel bedrijf met hoge tarieven.

Annemiek Koenders

RKBS De Marinx

Schoolplein uitdagend maken om te bewegen voor scholen, BSO en na schooltijd.

Laura Hendriks

SKDH de keet

Grove motoriek stimuleren met sport bij jonge kinderen (kdv).

Annemiek Koenders

RKBS De Marinx

Samenwerken sportverenigingen en scholen. Van jongs af aan bewegen.

