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               Wageningen

Aantal deelnemende partijen

Aantal ideeën over het akkoord

Budget per jaar

45

31
Onderverdeeld in 4 verschillende thema’s

inclusief sporten en bewegen

vitale sport- en beweegaanbieders

vaardig in beweging van jongs af aan

gezond door sport en bewegen

2020 € 20.000
2021 € 40.000
2022 € 20.000
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Sportservice
               Wageningen

Aantal ingediende projectaanvragen

16
Aantal goedgekeurde projectaanvragen

12

Project 1

Frisbee in de wijk, voor iedereen toegankelijk
Een initiatief van Frisbeevereniging Discover

toegekend bedrag:
€ 280

thema
Inclusief sporten- en bewegen

partner
Frisbeevereniging Discover en
Gemeente Wageningen

status
Frisbee te leen kastjes geplaatst op twee 
locaties in Wageningen. In het Torckpark en 
park Noordwest. “Grab you frisbee and play”.

Project 2

Schoolsurvivalzwemmen
Kinderen van groep 5 t/m 8 in een blok van 5 
weken zwemveilig maken en verbeteren

toegekend bedrag:
€ 2.200

thema
Vaardig in beweging van jongs af aan

partner
Sportfondsen de Bongerd en 
het basisonderwijs

status
Het project is goedgekeurd en start vanaf 
september 2021.

Project 3

De inzet van de MQ-Scan
De MQ-Scan meet de motorische ontwikkeling 
van een kind

toegekend bedrag:
€ 500

thema
Vaardig in beweging van jongs af aan

partner
Sportservice Wageningen, OBS De Tarthorst
en OBS De Wereld

status
Uitgevoerd op OBS de Tarthorst
en OBS de Wereld.

Project 4

Sportbieb SAM
Een sport- en speluitleen bij de Pomhorst voor 
jeugd van 4 t/m 12 jaar, verzorgd door vrijwilligers 
uit de wijk

toegekend bedrag:
€ 1.750

thema
Vaardig in beweging van jongs af aan

partners
Solidez en Sportservice Wageningen

status
Sinds 24 maart geopend en momenteel 72 
kinderen die (gratis) lid zijn.

Project 5

Flatfit
Bewegen op muziek vanaf je eigen balkon bij vijf 
seniorenflats, verzorgd door MyLife.

toegekend bedrag:
€ 1.000

thema
Inclusief sporten en bewegen

partners
Sportservice Wageningen, Woningstichting
en MyLife Wageningen

status
Draait sinds juni, één keer per week t/m 
september. Actief bij 5 seniorenflats met 
wekelijks meer dan 60 deelnemers.

Project 6

Zwemles voor 15 statushouders
Geïnitieerd door Vluchtelingenwerk Nederland en 
verzorgd door Sportfondsen de Bongerd

toegekend bedrag:
€ 2.200

partners
Vluchtelingenwerk Nederland en 
Sportfondsen de Bongerd

status
Momenteel bezig met de lessen zwem A-B-C.

thema
Inclusief sporten en bewegen

Project 7

Realisatie skatebaan in park Noordwest
Geïnitieerd door de buurtbewoners

toegekend bedrag:
€ 3.000

thema
Vitale sport- en beweegaanbieders

partners
Gemeente Wageningen en lokale partners
+ bedrijfsleven

status
Medio augustus gaat de bouw van het 
nieuwe skatepark van start.

Project 8

Meer beweegaanbod voor jonge kinderen van 
0-4 jaar.

toegekend bedrag:
€ 872,20

partners
Kinderopvang Wageningen en
Spelonk natuurbeleven

status
Het project loopt.

thema
Vaardig in beweging van jongs af aan

Project 9

Een schaak-damtafel in de binnenstad van 
Wageningen

toegekend bedrag:
€ 1.000

thema
Vitale sport- en beweegaanbieders

partners
Schaakvereniging Wageningen, WSDV,
gemeente Wageningen

status
Het project is in afwachting van andere 
financiering.

Project 10

Beweegroute - Wageningen on the Move
Een route voor iedereen die graag actief bezig wil 
zijn, met verschillende routes en oefeningen langs 
de route. Af te lezen van een bordje met QR-code 
voor diverse oefeningen en verschillende 
moeilijkheidsgraden. 

toegekend bedrag:
€ 3.000

partners
M-Visio, Sportraad Wageningen, inwoners 
Wageningen, Thymos, MyLife, Sportservice 
Wageningen, NuDe Toekomst, Gemeente 
Wageningen

status
Het project is momenteel nog in ontwikkeling. 
Verwachte opening tijdens de Nationale 
sportweek (17 t/m 26 sept).

thema
Inclusief sporten- en bewegen

Project 11

G-cup korfbal voor mensen met een 
verstandelijke/lichamelijke beperking
Een initiatief van studenten korfbalvereniging 
WSKV Débaldérin. Bedoeld voor mensen met 
een verstandelijke/lichamelijke beperking uit de 
regio Wageningen en omstreken.

toegekend bedrag:
€ 550

thema
Inclusief sporten- en bewegen

partner
WSKV Débaldérin en 
Sportcentrum De Bongerd

status
Zal in november 2021 plaatsvinden.

Project 12

Het volgen van ASM cursussen en toepassen 
binnen het beleid van de vereniging, Scylla

toegekend bedrag:
€ 1.342,50

partners
Scylla en Athletic Skills Model

status
Het volgen van de ASM cursus is afgerond. 
Momenteel is de vereniging bezig om hier 
beleid op te schrijven en het toe te passen 
binnen de vereniging.

thema
Vitale sport- en beweegaanbieders
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