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2e KWARTAAL 2021
SPORTSERVICE WAGENINGEN

Sportservice Wageningen   Peppelensteeg 17   6715 CV Ede 

DOMEIN SPORT

SAM SPORTIEF

SOCIAAL DOMEIN

DOMEIN ONDERWIJS

Een laagdrempelige interventie, waar basisschoolkinderen kennis kunnen 
maken met sportverenigingen via de website en het kleurrijke boekje.

 infographic: Animotional Studio
www.animotionalstudio.com

248

WAGENINGEN VITAAL 55+

inschrijvingen aanbod
voor SAM Sportief

150
unieke aanmeldingen
voor SAM Sportief

28
sportaanbieders
nemen deel aan
SAM Sportief

81
activiteiten
staan vermeld op
SAM Sportief

1

1

HULPVRAGEN VERENIGINGSADVIES

Hulpvragen

5

over ledenwerving
2

over het kader
1

over sportaanbod
1

over toepassen ASM
(Athletic Skills Model)

1

MQ-SCAN

school heeft in het
tweede kwartaal een
MQ-Scan afgelegd:
• De Nijenoord

1

SAM SPEELCOACH

BEWEGEN TIJDENS DE SCHOOLDAG

school heeft het 
SAM Speelcoach 
traject afgerond:
• OBS De Tarthorst

1

BEWEGEND LERENKONINGSSPELEN

EINDRESULTATEN

39
kinderen
zijn lid geworden aanbieders kregen nieuwe leden

11 van de 15
Uit evaluatie is gebleken:

Vanaf aanstaand schooljaar wordt SAM Sportief 
SAM Moves

met sportief en cultureel aanbod (nieuwe naam, zelfde opzet).

UITKOMSTEN TRAJECT MEER VRIJWILLIGERS IN KORTERE TIJD:

“Het is zeker een aanrader
voor andere verenigingen”

- Voorzitter Rugbyclub Wageningen

“Er is meer positieve
aandacht voor vrijwilligers”

- Bestuurslid NVLTB

Na de eerste belronde
leverde het 15 nieuwe 
vrijwilligers op.

Er volgt na de zomer
een tweede belronde.

Er is meer communicatie 
over

Het heeft een plek op 
de agenda van het 
bestuur gekregen

Het leverde een 
nieuwe vrijwilliger op

GEZONDE SPORTKANTINE

NVLTB en KV Wageningen
zijn op weg om gezonde kantine
te worden

In mei een bijeenkomst met
NVLTB, Bransz, ONA en KV Wageningen
om ervaringen/kennis over de 
gezonde kantines uit te wisselen

Plannen om vaker uit te wisselen
en samen inkoop te doen

Fittesten georganiseerd in Wijkcentrum de Nude 
i.s.m. Fysiotherapie Vis en M-visio

29
deelnemers

22
deelnemers
doorgestroomd naar
beweegprogramma

7
deelnemers
voor 10 weken wandelen

15
deelnemers
voor Sportkennismaking

UITKOMSTEN EVALUATIE DEELNEMERS SPORTKENNISMAKINGSGROEP

10
weken

Duur:

5Kennis gemaakt met         sporten:
bewegen op muziek, walking voetbal, 
sport & spel, schermen, en fitness

11
mensen
vulden de vragenlijst in

82%
was nog geen lid
van een sportclub/fitnessclub

100%
vond het leuk
om deel te nemen

64%
ervaart meer plezier
in bewegen

55%
voelt zich fitter 
en beweegt vaker

70%
heeft door deelname
nieuwe mensen leren kennen

60%
voelt zich beter
door deelname

90%
geeft aan na het programma
te blijven bewegen

70%
geeft aan door deelname aan het programma
een sportkeuze te kunnen maken

WAGENINGSE WANDELUITGADING

22
deelnemers
liepen wekelijks mee

2
wandelgroepen 10

weken

Duur:

Sportkennismaking werd mede mogelijk gemaakt door:

RESULTATEN

7
mannen

15
vrouwen

had een medische achtergrond,
zoals diabetes type 2, overgewicht,
artrose, COPD etc.

100%

mensen vulden
de evaluatie in

14

had als doel
een betere conditie
en zich fitter voelen

50%
heeft dit doel gehaald
100%

50%
beweegt vaker
door deelname

43%
ervaart meer plezier
in bewegen

43%
voelt zich fitter 

71%
heeft door deelname
nieuwe mensen leren kennen

93%
geeft aan na het programma
te blijven bewegen

BALKON FIT

i.s.m. Medisch Centrum Kortenoord (werving deelnemers onder patiënten en iedere week liep 
een praktijkondersteuner of huisarts mee) en Sofysio (ondersteuning testloop).

>60
deelnemers
doen wekelijks mee

5
flats
doen mee

Balkon Fit vindt plaats
van juni t/m september

MyLife ondersteund
bij het opzetten van Balkon Fit

scholen hebben in totaal
dit schooljaar de MQ-Scan
afgenomen:
• Brinkschool
• Zwanenridder
• OBS De Tarthorst
• OBS De Wereld
• Johan-Frisoschool
• Neijenoord

6

school heeft aangegeven
komend schooljaar ook een
MQ-Scan af te willen nemen:
• De Margrietschool

1

scholen hebben in dit schooljaar
het SAM Speelcoach traject
afgenomen.

2

school heeft een start gemaakt
met Bewegend Leren:
• OBS De Wereld

1op twee basisscholen 
• OBS De Wereld
• Basisschool de Bijenkorf

BUITENSPEELKAART UITGEDEELD
Onderdeel van de buitenspeelcampagne van Lekker in je Vel!

WANDELBINGO

i.s.m. Balance Buddy is de 
buitenspeelkaart verspreid 
op alle 

13
basisscholen.

Ook kinderopvanglocaties en
zorgorganisaties zoals
huisartsen hebben deze
ontvangen.

DOMEIN BUURT

SAM SPORTWEEK LENTE

110
deelnemende kinderen

SAM KONINGSDAG I.S.M. ORANJESTICHTING WAGENINGEN

34
kinderen waren nog geen
lid van een aanbieder

5
deelnemende sportaanbieders

Onderdeel van de buitenspeelcampagne van Lekker in je Vel!

SAM KIDS

SAM JUNIOR I.S.M. ZWEMBAD DE BONGERD
4 EN 6 MEI

49
deelnemende kinderen

36
kinderen waren nog geen
lid van een aanbieder

2
deelnemende sportaanbieders

56
deelnemende kinderen
op 4 mei

48
deelnemende kinderen
op 6 mei

5
deelnemende sportaanbieders

JONGEREN ACTIVITEITEN
Sportservice Wageningen brengt de 
jongeren in tijden van corona in 
beweging! Socializen en bewegen staan 
centraal.

voetbal voor 18+
i.s.m. voetbalverenigingen:

15
avonden

78
deelnemers

SAM SPORTBIEB

72
leden

OPENING SAM 
PLEIN TARTHORST

in samenwerking met:

27
keer open geweest

HUIDIGE STAND

20+
deelnemende
kinderen

Op 18 mei geopend 
samen met de burgemeester
en OBS de Tarthorst

3 23 2

De TarthorstDe Tarthorst

6

3
4

1 2

7
8

5

3

88

Wij kunnen onszelf zijn

en werken aan onze

persoonlijke ontwikkeling

66

Wij spelen

eerlijk en sportief

2

77

5

Wij houden het pleintje

   met elkaar schoon Wij doen meerdere

sporten en proberen

elke dag iets nieuws uit

 Wij zorgen samen voor

plezier en behandelen

elkaar met respect

Wij praten als er

problemen zijn en letten

op ons taalgebruik

Wij helpen elkaar en

  doen actief mee

Wij spelen samen en zorgen

voor een goede sfeer Sportservice
               Wageningen

Onderdeel van de buitenspeelcampagne 
van Lekker in je Vel!

NATIONALE
BUITENSPEELDAG

40+
deelnemers

Op 9 juni vond de
Nationale Buitenspeeldag
plaats

Middag vol sport- en spel voor ouders en 
kinderen. Onderdeel van de 
buitenspeelcampagne van Lekker in je Vel!

in samenwerking met:

De buitenspeeldag vond plaats
bij Sportbieb SAM in de Pomona

voor groep 6, 7 en 8
met drie sportrondes

bij beide scholen i.s.m.
OV Wageningen en WAVV


