
organisatie idee

MHC Zoetermeer Campagne m.b.t. LHBTI bij sportclubs. Voorlichting en materiaal; aanvoerdersband, vlaggen, posters

Gezond Natuurwandelen Beweegparken staan overdag vaak leeg. Ouderen stimuleren en begeleiden om van de toestellen gebruik te maken

Pleysier college Zoetermeer Verbinding jongeren - ouderen uit de wijk. Organiseren van sport/spel momenten

Gezond Natuurwandelen Extra wandelgroep oprichten voor eenzame mensen. Hoe kom ik in contact met hen? 

Gezond Natuurwandelen
Professionele begeleiding voor mensen met diabetes/hartproblemen tijdens het wandelen/sporten etc. Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor 

mensen, als ik daar geen verstand van heb. Ehbo lijkt mij niet voldoende.

Kinderfysiotherapie Groei! Kinderfysiotherapeutische betrokkenheid bij het kind die motorisch onvoldoende meekomt bij de sport, voor het vergroten van sportplezier

Zoebas Voortzetting streetball019 vanaf sept 2020

Kai Sei Samenwerking met ouderenzorg voor bijvoorbeeld valpreventie lessen

MHC Zoetermeer Varianten op 'walking-sporten' verbinden om aanbod aantrekkelijker te maken. Bv walking voetbal, w tafeltennis, w hocket, walking…

ZOVOC Uitwisseling trainers jeugd van andere sporten

?? Met het ouderen centrum walking football promoten en uitbreiden. Meerzicht, maar ook regio

Tenniscentrum Meerzicht
Aanbieders van G-tennis. Welke wijze kunnen we volwassen mensen met een beperking bereiken. Breed verdeeld -> zelfstandig wonen -> 

wooninstellingen. Boven de 18 kun je ze niet vinden

TVB Wijkgerichte samenwerking sportclubs

Kai Sei Opleiding voor kader en vrijwilligers. G/para-karate-judo

TVB Sportstimulering jeugd zonder zoetermeer pas (tussen wal en schip)

Kinderfysiotherapie Groei! Korte lijnen tussen sportaanbieder voor de jeugd en de kinderfysio voor snelle sporthervatting bij blessures

ZOVOC Meer sportaanbieden aan kinderen met een beperking/autisme

ZOVOC Recreatief volleybal samen met ZOVOC onder een noemer geeft meer saamhorigheid

Phoenix Kombifit (korfbal, bewegingsvorm voor niet korfballers), met name ouders

WVZ Jeugd behouden

UNICOZ Sport/dans inzetten voor trauma verwerking bij vluchtelingen kinderen

Zoebas Eenzame ouderen activeren bv door diners te maken in de nieuwe kantine (in de nieuwe accommodatie) 

ZKV de Ijsvogels Showgroep uitbreiden, voorprogramma panters? Start seizoen

Buurtwerk
In het kader van inclusief sporten ; doelgroepen naar verenigingen toeleiden waar ze niet bekend mee zijn! Asielzoekers, statushouders 1 dag kennis laten 

maken met hockey, korfbal, tennis

Palet Welzijn Grote sportaccommodaties zitten aan de rand. Voor ouderen niet altijd te bereiken. Kom met loophockey, fit wandelen, padel etc in de wijk

Palet Welzijn Fit aan tafel. Van 17u-18u bewegen en dan gezonde maaltijd met elkaar

Stichting Piezo
Sportmaatjes. Een lid van een vereniging introduceert in een afgebakende tijd zijn of haar sport aan een andere zoetermeerder. Niet iedereen vindt de 

weg zelfstandig!

ZOVOC Samenwerking met bv handbal/korfbal met beachvelden

SWK groep - Kern 

kinderopvang
Sporthub (naar voorbeeld van voetbalclub everton uit Engeland) waarbij sport als middel wordt gebruikt om gezinnen met een lage SES score te bereiken

Kai Sei Aanschaf materiaal om te werken met G-sporters (Ass/verstandelijk gehandicapt)

Kai Sei Samenwerking aangaan met cluster en SBO scholen en zorginstellingen om beperkte sporters aan te trekken

ROC Mondriaan Lifestyle sport 

bewegen

Studenten ROC Mondriaan profiel bewegingsagoog kunnen lessen/training geven aan mensen met een beperking om de inclusie te bevorderen. Dit kan 

als stage maar ook als project met meerdere partners

ROC Mondriaan Lifestyle sport 

bewegen
Bijscholing aanbieden op het gebied van sporten met een beperking. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan. 

UNICOZ/Samenwerkingsverba

nd PO/VO
"Speciale sport" in het speciaal (basis) onderwijs. Hoe zorg je voor sport voor deze doelgroep? 

GGD Haaglanden Aandacht voor valpreventie bij sport voor ouderen

Palet Welzijn Als je door bijv je leeftijd niet meer kunt deelnemen raak je ook contacten kwijt. Blijf je oudleden betrekken door ze gericht en persoonlijk uit te nodigen

ZOVOC Beachvolleybal velden meer nabij de sporthal voor meer volleybal saamhorigheid

Kinderfysiotherapie Groei! Ondersteuning bij de integratie van kinderen met autisme bij de sportvereniging

GGD Haaglanden
Meer bewegen door sport aan te passen voor ouderen. Oldstars walking sport voor elke tak van sport. Beginnen met bekendheid geven dan mogelijkheid 

onderzoeken

Stichting Piezo
Bereiken van doelgroepen? Verenigingen willen graag diversiteit en maatschappelijk betrokken zijn. Veel meer samenwerken met maarschappelijke 

organisaties

Phoenix (Ouderen) binden met andere activiteiten als jeu-de-boules en klaverjas

Gemeente Zoetermeer Zoetermeer sportieve vakantie activiteiten -> sportaanbod voor kinderen die niet op vakantie gaan. Kans op nieuwe leden!

Kai Sei Uitwisseling van sporters aan clubs onderling

Stichting Piezo Trainingen hostmanship verzorgen. Hoe laagdrempelig en gastvrij ben je als vereniging? Vrijwilligers moeten hierin wellicht getraind worden

WVZ Werven vrijwilligers

Schietvereniging Zoetermeer Verbetering van slechte imago schietsport n.a.v. "Alphen ad Rijn". Regionaal of landelijk zelfs

Sportschool da Graca Combinatie pakketten aanbieden waardoor het toegankelijker is om meerdere sporten aan te bieden

SWK groep - Kern 

kinderopvang
(pedagogische) Ondersteuning van verenigingen/besturen/vrijwilligers = project een tweetje (ook begeleiding kinderen met autisme) 

Buurtwerk Voorlichtinen geven binnen sportverenigingen aan ouders & kids over positieve sportcultuur

Gemeente Zoetermeer Samen delen (sport materialen -> wijkgericht) 

GGD Haaglanden Gezonde sportvereniging = gezonde kantine (eten & drinken) = alcoholvrij = niet roken

Gemeente Zoetermeer
Samenwerken. Kennis overdragen van verschillende sporten. Bijv voetbaltrainers <-> atletiek (teamwork versus coordinatie en snelheid). Handbal + 

basketbal (verdediging)

Stichting Piezo Sportvereniging als ontwikkelplaats. Veel mensen leven in een isolement thuis. Zouden via vrijwilligerswerk weer kunnen participeren. Win win. 

SWZ Zoetermeer Meer aandacht in kranten. Voor andere sporten. Vaste krant, bijvoorbeeld streekblad. 

MHC Zoetermeer Aansluiten bij Haags initiatief De Sporttafel, belangrijk voor kennis delen, ontmoeten en doen

ZOVOC Voorzitters overleg alle sportverenigingen Zoetermeer

Tennisvereniging Seghwaert Gemeenschappelijke activiteiten voor alle sportverenigingen van Tuylpark, zoals toernooi; circuit; kennismaken met andere sporten.

Ideeën startbijeenkomst sportakkoord Zoetermeer

Inclusief sporten en bewegen

Positieve sportcultuur

Vitale aanbieders



MHC Zoetermeer Aanbieden stageplaats voor studenten of afstudeerproject waarvoor de vereniging onvoldoende capaciteit heeft

TVB Professionele ondersteuning financieen beleid sportverenigingen (penningmeester) 

Gemeente Zoetermeer aanbod voor 13-19 jarigen die niet verenigingsgebonden willen zijn/worden

Gemeente Zoetermeer Grootschalige vrijwilligersactie in Zoetermeer met daarbij een feestelijke dag organiseren om alle vrijwilligers te bedanken

Phoenix Workshop ouderparticipatie binnen verenigingen

Tenniscentrum Meerzicht Contact met MBO sportopleidingen voor toekomstige sportleraren. Tekort aan tennisleraren!

Kinderfysiotherapie Groei! Voorlichting voor trainers over trainingsbelasting bij kinderen/blessure preventie

Tennisvereniging Seghwaert Jeugd en bewegen verbeteren door ondersteuning van jeugdfysio; spelvormen tenniskinds blauw

Phoenix Accommodatie op daguren benutten met omliggende scholen en buurtverenigingen

GGD Haaglanden Gezonde sportkantine

ROC Mondriaan Aansluiten bij sportopleidingen die worden gegeven binnen het ROC

GGD Haaglanden Tijdens de ik pasmaand januari of maart een alcoholvrije kantine!

Urban Life Health centre Yoga & Vitaliteits centre. Diensten op gebied van coaching, meditatie, mindfulness, voeding etc. aanbieden aan andere sportverenigingen

ZKV de Ijsvogels Samenwerking door "ruimte" van verenigingen. Ons kent ons! Dorp gevoel inzetten vergaderruimte en jeugdhonk

Palet Welzijn De beweegtuinen worden niet optimaal benut. Kunnen daar open lessen worden georganiseerd met thema's. jeugd, senioren, startende sporters, etc. 

MHC Zoetermeer Delen van tijdelijke sportaccommodatie (winter) met meerdere verenigingen. Goedkoper dan sporthal die lange perioden 'leeg' staat

UNICOZ Sport-IKC doorontwikkelen onderwijs - kinderopvang - sportclub buurtwerk

Zoebas Buiten basketbal veldjes verbeteren. Parkdreef (vuile ondergrond) Zanzibarplein +++ maar graag ook Meerzicht/Driemanspolder

WVZ Winstgevend maken clubhuis

Sportschool da Graca Accommodatie delen waardoor de maandelijkse kosten lager zijn bv op uren waarop onze zaal leeg staat

Palet Welzijn
Er is genoeg ruimte in wijkcentra maar geld voor de huur is er niet. Stel ze open ter beschikking en er wordt veel meer gebruik gemaakt van deze prima 

beweegruimte

Gezond Natuurwandelen Nieuwe wandelgroep locatie om met een grote groep koffie/thee te drinken (betaalbaar) 

TV Seghwaert Minder validen, verstandelijk gehandicapten laten helpen bij onderhoud

TV Seghwaert Kantine openstelling voor wijk/buurt activiteiten bijv. op zaterdagavond of doordeweeks 's ochtends

MHC Zoetermeer Alle sportclubs rookvrij. Wij delen graag hoe we dit 2 jr geleden succesvol hebben ingevoerd

UNICOZ Het Noorderlicht
De gemeente biedt leuke clinics voor gymlessen. De materialen die ze meenemen bieden veel mogelijkheden maar zijn niet altijd beschikbaar voor 

vakleerkracht waardoor vakleerkrachten deze activiteiten niet zelf aan kunnen bieden

Urban Life Health centre Yoga & vitality centre. Overdag overcapaciteit: ruimte voor speciale doelgroepen (bijv ouderen/bedrijfsevents) Hoe capaciteit in te zetten? 

ZKV de Ijsvogels & Pro Patria Schoolmaatschappelijke stages inzetten bij verenigingen. Maatschappelijk belang. ROC/MBO/Middelbaar om meer vrijwilligerstaken te vervullen

ZKV de Ijsvogels
Een eigen ruimte in het Silverdome voor onze vereniging met balie waar leden terecht kunnen. De ruimte is er, aparte kamers ook, voorheen van 

physiotherapeut, ruimte staat nu leeg. Een kans voor vele verenigingen

UNICOZ
Vakleerkrachten de uren van de gymzalen onderling laten regelen. Geen rooster vanuit de gemeente. De mensen op de werkvloer weten wat nodig is. 

optimaal gebruik van de zalen

ROC Mondriaan Lifestyle sport 

bewegen

ROC Mondriaan lan opleidingen aanbieden voor trainers. Of onze studenten sluiten aan bij de opleidingen vd bond/vereniging om de cursus vol te krijgen 

mits dit aansluit bij het profiel 

Kai Sei Opzetten van "tiny tigers" (verdedigingssporten) bijvoorbeeld ism BSO/opvang

Pro patria / CGV Beweegdiploma voor kinderen net zo 'normaal' als zwemdiploma

UNICOZ
Proeflessen sporten en kennismaking met de diverse sporten blijven promoten. Scholen nemen deel en faciliteren ruimte. Sportclubs inspireren kinderen 

met hun lessen

TVB Introductie programma voor jeugd o.b.v. diverse sporten

Tenniscentrum Meerzicht
Naschoolse opvang organisaties direct na schoolm naar sportaanbieders brengen. Voordeel lege accommodaties, meer werkgelegenheid, dus behoud 

professionele trainers

Gemeente Zoetermeer Blessure preventie Fysio -< voetbal -< hockey -< vechtsport

GGD Haaglanden (Gezonde) scholen financieel steunen met erkende en effectieve lesprogramma's

MHC Zoetermeer Samenwerking tussen sportverenigingen en BSO om jonge kids naar sport te brengen: bewegen en orienteren op sport

Pleysier college Zoetermeer Sportorganisaties /clinics netwerk voor bijzondere jongeren (sporten op maat met de middelen en aandacht. En deze kunnen bieden)

ZKV de Ijsvogels Rolschaatsen/skeeleren vanaf kleins af aan. Samenwerking zomerprogramma

Kinderfysiotherapie Groei! Korte lijnen en doorverwijzing tussen sportaanbieder en kinderfysio bij kunderen met problemen in het bewegen tijdens sport

GGD Haaglanden Bewegend leren (tijdens les op school in de klas bewegen) 

Stichting Kolorido Soccerstars. Spelend manier leren voetballen vanaf 3 jaar -> uitstroom vanaf 5 jaar naar alle sporten

GGD Haaglanden Bewegen voor zeer jonge kinderen (v.a. 2 tot 4 jaar)

GGD Haaglanden Zoetermeer een JOGG gemeente? (jongeren op gezond gewicht) 

GGD Haaglanden Aandacht voor voldoende vakleerkrachten gym + voldoende gymzalen

Buurtwerk
Samenwerking met scholen & verenigingen om jonge kids uit verschillende lagen van de samenleving op een vroege leeftijd, naar buiten te laten gaan om 

te sporten/spelen. Sport moet gewoonte  zijn voor alle kids!

SWK groep - Kern 

kinderopvang

Een soort sportcaroussel op basisscholen waarbij kinderen kennismaken met diverse sporten. Dat kan in samenwerking met stichting Buurtwerk + 

verschillende sportverenigingen

GGD Haaglanden Schoolpleinen beweegvriendelijker en uitdagender en groener

GGD Haaglanden Kinderopvang (b.s.o. + 0 tot 4 jaar) meer bewegen

Phoenix Korfballes (ca 6 weken) op basisscholen

SWK groep - Kern 

kinderopvang

Schoolkinderen enthousiasmeren voor sport(evenementen). Voorbeeld = ijshockey vereniging Zoetermeer panters die schoolklassen + andere 

verenigingen uitnodigt voor wedstrijden op het hoogste niveau

SWK groep - Kern 

kinderopvang

Vanaf de jongste groep kennis laten maken met sport en bewegen. Kern kinderopvang bereikt 50% van alle peuters en 80% van de meest kwetsbare 

peuters. Dat is een mooi bereik in een pedagogisch veilige setting. + het bereik en de ouderbetrokkenheid is hoog

Peutervoetbal met kinderdagverblijf

Taverzo Samenwerking topsport zoetermeer

WVZ Samenwerken topsport zoetermeer

Pro patria / CGV LOOTS-school in zoetermeer

ZKV de Ijsvogels Showgroep kunstschaatsen voorprogramma Panters. Nieuwe showgroep opzetten

Vaardig in bewegen

Topsport inspireert

Duurzame sportinfrastructuur


