
RESULTATEN
3e en 4e KWARTAAL 2021
SPORTSERVICE WAGENINGEN

Sportservice Wageningen   Peppelensteeg 17   6715 CV Ede 

DOMEIN SPORT

SAM MOVES

SOCIAAL DOMEIN

DOMEIN ONDERWIJS

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

 infographic: Animotional Studio
www.animotionalstudio.com

282

WAGENINGEN VITAAL 55+

inschrijvingen aanbod
voor SAM Moves

153
unieke aanmeldingen
voor SAM Moves

38
sport- en cultuuraanbieders
nemen deel aan
SAM Moves

158
activiteiten
staan vermeld op
SAM Moves

34

3

HULPVRAGEN VERENIGINGSADVIES

Hulpvragen

10

over vrijwilligers
4

over trainingskader
2

over sportaanbod
1

scholen hebben in totaal dit schooljaar
de MQ-Scan afgenomen:

10
BEWEGEN TIJDENS DE SCHOOLDAG

ONDERSTEUNING GEBODEN DOOR:

LOKAAL SPORT- EN BEWEEGAKKOORD

Opfriscursus SAM Speelcoach
bij Johan Frisoschool. 

SAM SCHOOL OLYMPIADE
Reguliere SSO kon niet plaatsvinden. Wel een alternatief.

Alle
basisscholen
namen deel

DOMEIN BUURT

SAM SPORTWEEK ZOMER

270
deelnemende kinderen

SAM JUNIOR (7 t/m 12 jaar)

34
kinderen waren nog geen
lid van een aanbieder

SAM KIDS (4 t/m 6 jaar)

43
deelnemende kinderen

27
kinderen waren nog geen
lid van een aanbieder

SAM MULTISPORT
12 weken lang verschillende sporten proeven.

10

77

23
sportaanbieders

15
dans/cultuuraanbieders

over financiën
1

over accommodatie
1

over gezonde 
sportkantine

1

AANTAL BEREIKTE VERENIGINGEN:

Ondersteuning op
maat omtrent
vrijwilligers

Gekoppeld aan het 
lokale sportakkoord 
voor scholing trainerskader

Geadviseerd over nieuw 
sportaanbod en gekoppeld
aan het lokale sportakkoord

Bijeenkomst georganiseerd met
drie verenigingen die een gezonde
sportkantine hebben of bezig zijn
met een gezonde sportkantine 

aanbieders
9 waarvan 

studenten
sportverenigingen

2

Gekoppeld aan interventies van
Sportservice als SAM Moves,
SAM Sportweken etc.

Lees hier de verhalen van  NVLTB   en   RC Wageningen

Zij volgden het traject Meer vrijwilligers in kortere tijd. En met succes!

GOEDGEKEURDE PROJECTAANVRAGEN
IN DE PERIODE 01-07-21 t/m 31-12-21

klik hier   om de resultaten van de periode 01-07-20 t/m 01-07-21 te bekijken.

Trainerscursussen
voor BC Kantjils

Sportproject
kwetsbare jongeren 

Oldstars tafeltennis
bij TTV Shot 

Avond 
Wandel4daagse

Tenniskids@SchoolHardloopprogramma
voor vluchtelingen

WAGENINGSE WANDELUITDAGING

FITADVIES

SPORTWERKPLAATS

10
weken

sport- en bewegen
voor

15
deelnemers

10
weken

wandelen
voor

7
deelnemers

UIT NAVRAAG BLIJKT DAT:

3
personen zijn
lid geworden
van MyLife

1
persoon is
lid geworden
van Dance4Fit

1
persoon is
lid geworden
van Scylla

van de andere
deelnemers
is het onbekend

22
personen liepen
in het voorjaar
mee

+10
personen blijven
op wekelijkse
basis wandelen

Onderling hebben
zij een Whatsappgroep
waarin ze afspreken

35
fitadviezen
in 2021

29
adviezen
ontstaan uit
Wageningen Vitaal

6
individuele
hulpvragen

5
doorverwijzingen
naar lokaal sportaanbod

1
doorverwijzing
naar deelname aan de GLI
(Gecombineerde Leefstijl
Interventie)

klik hier   voor de resultaten van de Sportwerkplaats. Dit project vond plaats van 2018 t/m eind 2020.

BLIJVENDE RESULTATEN EEN JAAR LATER:

Walking football
gerealiseerd bij
SKV-Wageningen

+15
deelnemers

structureel

Zumba
aangeboden door
Leger des Heils

15 á 20
deelnemers

structureel

Wandelen
bij het Odensehuis
is nog steeds mogelijk

• Piekschool
• SBO de Dijk
• Brinkschool
• OBS De Wereld
• OBS De Tarthorst

• Nijenoord
• Johan Friso
• Margrietschool
• Zwanenridder
• Sint Jozefschool

leerlingen zijn dit jaar weer 
vaardig om als SAM Speelcoach 
actief te zijn op het schoolplein.

20

13

+1.000
kinderen
namen deel

Verspreid over         locaties waarvan
4 scholen en 4 sportparken:
• Sportpark de Zoom
• Sportpark Ketwich Verschuur
• Sportaccomodatie Het Binnenveld
• Sportpark De Bongerd

8

27
sport- en
cultuuraanbieders

8
sport- en
cultuuraanbieders

in samenwerking met:

113.400
minuten bewogen

Alle kinderen hebben samen

in samenwerking met:

in samenwerking met:

37
kinderen 
in de leeftijd 7 t/m 12 jaar

21
jongens

16
meisjes

19
kinderen zijn nog geen
lid van een aanbieder

http://downloads.sportservice-ede.nl/wageningen/het_verhaal_van_nvlbt.pdf
http://downloads.sportservice-ede.nl/wageningen/het_verhaal_van_rugbyclub.pdf
http://downloads.sportservice-ede.nl/wageningen/infographic_resultaten_sportenbeweegakkoord.pdf
http://downloads.sportservice-ede.nl/wageningen/infographic_sportwerkplaats.pdf

