
RESULTATEN
3e en 4e KWARTAAL 2022
GEMEENTE WAGENINGEN

Sportservice De Vallei   Peppelensteeg 17   6715 CV Ede  

DOMEIN SPORT

SAM MOVES 22/23

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

286
inschrijvingen aanbod
voor SAM Moves

2206
boekjes uitgedeeld

168
unieke aanmeldingen
voor SAM Moves

37
sport- en cultuuraanbieders
nemen deel aan
SAM Moves

102
activiteiten
staan vermeld op
SAM Moves

HULPVRAGEN VERENIGINGSADVIES

Hulpvragen

20+

over ledenwerving
1

BEWEGEN TIJDENS DE SCHOOLDAG

JONGEREN

ONDERSTEUNING GEBODEN DOOR:

SAM SCHOOL OLYMPIADE

DOMEIN BUURT

24
sportaanbieders

13
dans/cultuuraanbieders

AANTAL BEREIKTE VERENIGINGEN:

over vrijwilligers
2

WAGENINGSE WANDELUITDAGING

SAM SPORTWEEK ZOMER

over 
scholing trainers

3

Geadviseerd over nieuw
sportaanbod en gekoppeld
aan het lokale sportakkoord

5
wandelgroepen
in totaal in 2022

10 weeks wandelprogramma voor inwoners uit Wageningen i.s.m. Podo Gelderland

BEWEGEN WERKT
Sport als middel inzetten om te werken aan de mentale fitheid van kwetsbare burgers
Bewegen werkt ging in september 2022 weer van start
i.s.m. Gemeente Wageningen

deelnemers
8 8

vrouwen

GLI MINIMA
I.s.m. Gemeente Wageningen en Menzis

VALPREVENTIE
Een 5-weeks programma ‘’vallen verleden tijd’’. Verzorgd door Fysiotherapie Groothuis
i.s.m. Fysiotherapie Groothuis

RESULTATEN VRAGENLIJST
VOORKOMEN VAN VALLEN:

RESULTATEN VRAGENLIJST
VEILIG VALLEN:

deelnemers
(gestart met 14)

12 2
mannen

10
vrouwen

deelnemers
in totaal

52

groepsbijeenkomst
1x per maand

individueel gesprek
1x per 3 maanden

beweegactiviteit
met de groep

1x per week

OPZET

geeft aan minder
bezorgd te zijn
om te vallen

100%

geeft aan minder
bezorgd te zijn
om te vallen

100%

97%
geeft aan hun
voorafgestelde doel
te hebben gehaald

100%
geeft aan hun
voorafgestelde doel
te hebben gehaald

80%
geeft aan voordelen te
ervaren binnen het
dagelijks functioneren

50%
geeft aan zich tijdens
het bewegen/wandelen
zekerder te voelen

50%
geeft aan meer
zelfvertrouwen te hebben
na het volgen van de cursus

GO!

deed mee voor het
krijgen van een betere
conditie

60% 37%
voelt zich fitter 

RESULTATEN

kinderen
werden doorverwezen

7

PIEKSCHOOL

SPORT@SCHOOL

SBO DE DIJK

±80
kinderen
per keer

tussenschools
beweegaanbod verzorgd

2x

SAM beweegkliko
gerealiseerd

Zomerfeest
georganiseerd ter 
afsluiting van het jaar*

Sportservice
                                              De Vallei

SAM MULTISPORT KIDS

SAM MULTISPORT JUNIOR

over veilig
sportklimaat

5
over EHBO
3

over 
verduurzaming

1
over 
accommodatie

1

over 
financiën

4

over 
sponsoring

2

1
over gezonde
sportkantine

sportverenigingen
25+

Ondersteuning op maat
1-op-1, met meerdere
sportverenigingen

Gekoppeld aan het 
lokale sportakkoord 
voor scholing 
trainingskader

Het organiseren van een
thema-avond over “veilig sportklimaat”.
Met 17 deelnemende sportverenigingen,
zowel burger als studentenverenigingen

Het organiseren van een 
inspiratiesessie “geld genereren”
met meer dan 5 aanbieders

8e editie met sportief en cultureel aanbod

900+
kinderen
namen deel

20+
sportaanbieders

200+
vrijwilligers

3
uur
per deelnemer

mergelsteenbewerking atletiek freerunning hockey rugby

EEN GREEP UIT HET AANBOD

MET DANK AAN FACILITEITEN VAN

2.700+
minuten bewogen

Alle kinderen hebben samen

Sportcentrum de Bongerd
Sportfondsen de Bongerd

1
wandelgroep
in het najaar

24
deelnemers
in het najaar

66
jaar
gemiddeld

5
mannen

19
vrouwen

39%
is nog geen lid van
een sport-, beweeg,-
of wandelclub

geeft aan nieuwe
sociale contacten 
opgedaan te hebben

79%
geeft aan in beweging
te blijven na het 
programma

90%

0
mannen

1x
per week 
sport- en spelactiviteiten
gevolgd door koffiedrinken

deelnemers
per les

4-8
De deelnemers hebben kennis gemaakt 
met verschillende vormen van bewegen
Daarnaast hebben zij geoefend met de 
Nederlandse taal en hebben ze gewerkt 
aan zelfvertrouwen, samenwerken en 
gezondheid

7
mannen

45
vrouwen

45
unieke 
deelnemers

programma’s
in totaal

5

soorten
programma’s

2

Voorkomen 
van vallen

Veilig vallen

7
mannen

40
vrouwen

47
deelnemers

0
mannen

8
vrouwen

8
deelnemers

geeft aan de
geleerde technieken
kunnen toepassen

100%

Start coaching in
augustus 2022

per maand
één op één gesprek
met kind (en ouders)

1x

Speelcoachtraject
start begin 2023

*Deze stond ook bij het 1ste en 2de kwartaal, maar officieel vond dit pas plaats
in het derde kwartaal

Meerdere
sportieve activiteiten
op het plein

150
kinderen

Alle klassen hebben
deelgenomen aan 
de activiteiten

een project samen met het Pantarijn

in samenwerking met Zwembad de Bongerd, Solidez en de BBLTHK

10 weeks programma

10 weeks programma

in samenwerking met AZC Bosrandweg.

•  2 groepen
   (rond 20 à 25 leerlingen)

•  Lokale sportaanbieder betrokken

schermen

•  8 klassen bediend
   (rond 200 leerlingen)

•  Lokale sportaanbieder betrokken

basketbal

10
sport- en cultuuraanbieders

301
kinderen
over 4 dagen

96.320
minuten bewogen

Alle kinderen hebben samen Voor het eerst een
kortere dag voor lagere SES
(10 specifieke aanmeldingen via Solidez)

19
kinderen
in de leeftijd 4 t/m 6 jaar

Kennis gemaakt met het lokale sportaanbod, met:

Kennis gemaakt met het lokale sportaanbod, met:

voetbal
bij SKV Wageningen

dans
bij MG Dance

rugby
bij RC Wageningen

korfbal
bij KV Wageningen

10
per kind bewogen

uur 

12
jongens

7
meisjes

15
kinderen
in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar

10
jongens

5
meisjes

badminton
bij BC de Kantjils

dans
bij Ill Skills

AZC

gedraaide 
activiteiten

4
deelnemers
in totaal

100 60
unieke deelnemers
(voornamelijk kinderen)

Sport- en spelactiviteiten waarbij iedereen op zijn eigen manier kon bewegen

THEMA CAMPAGNES LEKKER IN JE VEL!

Ik eet elke dag groente en fruit (oktober t/m december):

Drinkwatercampagne (juli t/m september):

Inclusief
waterdrinkles
in groep 5/6 van
OBS de Tarthorst

Inclusief een groenteles
in groep 7 van OBS de Tarthorst
en op 2 locaties van
Kinderopvang Wageningen


