
organisatie idee

Inclusief sporten en bewegen
SC Antilope Bedrijven vragen om een team samen te stellen dat meedoet aan de Langs de Gouweloop
Stjjmh "bijbaantje"voor jeugd bij sportverenigingen in ruil voor gratis sportlessen
Jeugd en jongerenwerk Jongeren inzetten als "talent coach" om aan andere jongeren een sport te leren

Werkzaamheden op accommodaties uit laten voeren door mensen die reintegreren
Gezondheidcentrum bij de Eclel. Huisartsen zijn commercieel

SC Antilope
Promoten van onze sportactiviteiten die voor elke inwoner interessant zijn (zoals langs de gouweloop, wandel 
evenement of evenement van andere verenigingen)

St. jeugd en jongerenwerk midden-holland Ondersteuning sportcoaches bij lastigere (jeugd) doelgroepen om wegstruen van de vereniging te voorkomen

Team sportservice ZH Zwemregeling voor minima

TV Waddinxveen Rookvrij maken van Tennispavl. Nu gestart tijdens jeugdevenementen. Angst om rokende leden kwijt te raken

Wadwijzer (kwadraad) Dans of kook Nederlands met me. Na het succes van 'zing Nederlands met me'
TV Waddinxveen ipv Gymles een uurtje tennis op de scholen. Zo komen kinderen in aanraking met onze sport

Tafeltennisvereniging Kwiek
Koningsdag heeft de koningsspelen. Bijv op koninginnedag de koninginnespelen voor bedrijven. Dus bedrijven 
langs een aantal sportverenigingen om te proeven aan diverse sporten

Wadwijzer
Overzicht/beschikbaarheid van verenigingen die aanbod of ambities hebben voor jeugd/volwassenen met autisme, 
psychisch kwetsbaarheid/ADD

SC Antilope Mensen van Ipse inzetten voor onderhoud atletiekbaan
Comite Schooldammen Invoeren 2 damlessen basisscholen (groepen 5-6-7) Pedagogische aspecten. Century skills benoemen
PAR Verbindingen tussen sport, onderwijs, sociaal domein, gezondheid meer aandacht geven

Team sportservice Zuid Holland
Toegankelijk maken van minimaregelingen, zodat meer inwoners kunnen sporten/bewegenm bijvoorbeeld via 
bewezen partijen als jeugdfonds en/of volwassenenfonds

ASW Scholen dicht, sportaccommodaties open (met begeleiding sportcoach buurt)

TV Waddinxveen
Waddinxveense sportdag organiseren ter promotie van sport in algemeen. Iets als de landelijke sportdag voor 
jeugd (alle verenigingen)

Wijkplatform Zuid en Oost
Duo fietsen! In elk wijkgebouw een duo fiets. Hiermee kunnen ouderen zelf een uitje verzorgen met familie of een 
vrijwilliger. Ook lost het het vervoersprobleem op voor de ouderen die niet ver weg hoeven, maar wel even een 
boodschapje moeten doen (wijkplatforms fin.)

Palet Welzijn
Lokale scholen samen laten sporten met instellingen (ipse-sonburgh -> op locatie) evt. paletwelzijn. Nav sociale 
sportschool

Tong-Soo-Do Hunshin Uitwisselen met verschillende sportclubs in de regio
Hengelsportvereniging Waddinxveen Aanbieden vislessen voor minder validen verstandelijk gehandicapten
Raad (D66) Begeleiding sportgroepjes (nu ongeorganiseerd) die sporten in het Gouwebos in het weekend
TV Waddinxveen G-tennis verder vormgeven. Nu 3 leden, willen hier meer gaan doen. Leden via ipse de bruggen

Raad (D66)
Bij de Wingerdveld ligt een prachtig veld met fitness apparatuur. Welicht daar buitenlessen onder begeleiding ter 
bevordering van sporten voor de personen/jeugd die daar woont en vaak geen sportschool kan betalen. 

Wadwijzer (kwadraad)
Initiatief van Wadwijzer + dietist + …? Fit voor nop! Minifestival in wijken met kleine portemonnee: laten zien dat 
met weinig geld ook gezond kan leven

Jeugdfonds Sport&Cultuur ZH
Laagdrempelige minimaregeling voor sport en cultuur. Inwoners kunnen kosten nu declareren. Voorschieten van 
kosten schrikt af. Aansluiten Jeugdfonds sport&cultuur? 

Z&pc de Gouwe Samenwerken met andere verenigingen door het bieden van combinatie lidmaatschappen
TV Waddinxveen Old sport tennis Go+ voor ouderen in Waddinxveen binnenkort starten met clinic idealiter icm andere tennis
Bibliotheek de Groene venen "scoor een boek" project voor jeugd in het kader van preventie laaggeletterdheid ism voetbalvereniging(en)
Palet Welzijn Seniorenvervoer zou deels door inzet van duofiets(en) uitgevoerd kunnen worden

Omni sportclub waardoor mensen kunnen kiezen uit meerdere sporten

SC Antilope
Meer professionele ondersteuning voor onze jeugdtrainers (mensen met sportopleiding die onze jeugdtrainers 
(zelf ook jongelui) kunnen ondersteunen) 

SC Antilope Voetballers, hockeyers kunnen gedurende de winter en zomerstop komen meetrainen bij hardlooptrainingen

Tafeltennisvereniging Kwiek
In de wijken vooral de ouders van jonge kinderen enthousiasmeren voor de sport. Als de ouders weer in beweging 
komen, gaan de kinderen vanzelf meedoen.

Beheercommissie Zwembad De niet gebonden sporter (geen verenigingslid) mogelijkheden geven bij sportverenigingen

Duurzame sportinfrastructuur
TV Waddinxveen Afvalrecycling voor verenigingen
Wadwijzer (GGD) Wadwijzer Wijkteam samenwonen met sport/vereniging? 
Speeltuin de Overkant Mooi gebouw - overdag leeg. trapveld achter De Overkant
Speeltuin de Overkant Wijkverenigingen die met elkaar samenwerken
PAR Sportaccommodaties op virtueel prikbord plaatsen en aanbieden van activiteiten

Wijkactiviteiten organiseren met sportverenigingen -> leidt tot leefbaarheid, vrijwilligers en beinvloedt 
beeldvorming
ASW-complex tot middelpunt van Waddinxveen voor de sport te maken. Gymlessen van de basisscholen, 
meerdere (groeps)sporten, etc etc. Van 0-100 jarigen sport laten belevenen meerdere sporten

Speeltuin de Overkant Vereniging voor verschillende doelgroep gebruik - ouderen - tieners etc. 
WKV Korbis Samenwerken & accommodatie aanleggen voor beach velden (volleybal, korfbal, voetbal, scholen) 
gemeente Waddinxveen Openlucht gymzaal

Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Combineren van verenigingen bijv een bridgeclub die 'huist' in een sportvereniging (bijv HCW, Befair, ASW) Ze 
betalen geen huur maar leveren vrijwilligers

Z&PC De Gouwe Betaalbare accommodatie! Badwater moet betaalbaar zijn/blijven!
Comite Schooldammen Gebruik maken van elkaars ruimte - financieel aantrekkelijk ism schooldammen. Beursvloer gedachte
WKV Korbis Gezamenlijke sporthol voor Sniep-park (zaalvoetbal, korfbal, hockey)

Multifunctioneel gebruik accommodaties
Z&PC de Gouwe Multifunctioneel sportcomplex op sniep locatie -> samenwerken met sportverenigingen

Ipse de Bruggen
Een basisplek voor een groep clienten die buiten het activiteitencentrum willen werken ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
leegstaand clubhuis. En daarbij werkzaamheden voor verenigingen en clubs kunnen verrichten

Beheercommissie Zwembad Accommodaties voor meer doelgroepen gebruiken -> verenigingen uitdagen om te doen

Ideeën startbijeenkomst Sportakkoord Waddinxveen



Vitale aanbieders
Z&PC de Gouwe Maak een vrijwilligers poule (ipv per organisatie) delen!!
TV Waddinxveen Partnerships met lokale aanbieders voor korting. "sportfruit"ipv "schoolfruit"
Timios Met verenigingen gezamenlijk coaching op het gebied van vrijwilligers werven
GGD HM/Wadwijzer Koppeling ambitie gezonde school (GGD) aan lokaal akkoord 
Hengelsportvereniging Waddinxveen Vraag: behoefte aan ondersteuning bij werving vrijwilligers en ook sponsoren
Hengelsportvereniging Waddinxveen Aanbod: toegang tot 1300 leden bij werving en onder de aandacht brengen van advies & activiteiten
Bridgeclub waddinxveen Maatschappelijk belang: "ouderen" participatie/meedoen/contacten Porject "denken en doen" bridgebond
Beheercommissie Zwembad Vrij sporten/scholieren periodiek kennis laten maken met verschillende sporten 
HC Waddinxveen Klaverjassen/sjoelen oid in combi met knotshocket voor ouderen/jongeren -> verbinden
VVD Sportclubs regionaal besturen ipv lokaal -> een organisatie in meer deze plaatsen

Comite Schooldammen
Nadrukkelijker belang denksporten kenbaar maken. Pedagogie 21e eeuwse vaardigheden ergo samenwerking met 
onderwijs

Gemeente Vakdocenten onderwijs
HSV Waddinxveen Eigen locatie (clubhuis) Regionale samenwerking met overheden of andere verenigingen
HC Waddinxveen Eenzame ouderen maandelijks langs sportverenigingen gaan om te sporten met jeugd
WKV Korbis Verder ontwikkelen G-sport door gezamenlijk sport aan te bieden. Grotere varieteit
ASW Kadertraining voor bestuur (vrijwilligers) 
Z&PC de Gouwe Project "schoolzwemmen" (vb schooljudo)  (samen met wrb/de sniep)

Verbeteren van de samenwerking tussen scholen en sportaanbieders, bijvoorbeeld door trainers voor de klas
BC Waddinxveen Breng bridge (denksport) onder de aandacht bij beweegsporters
BC Waddinxveen Breng bridge onder de aandacht voor mensen door sociaal maatschappelijk werk

Verplicht 3 klokuren gymnastiek
ASW Samenwerking met scholen op het gebied van sporten en bewegen buiten schooltijd
VVD Samenwerken in bestuur & organisatie; de voetbal en hockey en korfbalclub of zoiets

De Gouwe smash
Verdere samenwerking 3 tennisclubs met als focus: - tennis algemeen bevorderen - jeugd - uitwisseling ervaringen - 
gezamenlijke activiteiten - …enz

Positieve sportcultuur
Tong Soo Do Hunshin Samenwerking met basisscholen. Tijdens schoolvakanties open training
Z&PC de Gouwe Visie op sportbeleid -> uitvoerbaar!

Straatvoetbal toernooi etc. in vakanties door Befair en ASW voor iedereen

Tong Soo Do Hunshin
Wij sporten nu in de sportzaal a/d Peter Zuidlaan -> die wordt afgebroken -> kunnen wij misschien in een school 
(los van een andere gymzaal natuurlijk) gaan sporten? Of een multifunctionele ruimte? 

Z&PC de Gouwe Ondersteunen verenigingen bij G-teams (samenwerking met ipse?) 
PAR Jeugd tussen 14-24 als focus -> derde milieu

Groot sportgebeuren/symposium organiseren waar opvoedings/jongerenproblematiek aan de orde komt en het zg 
derde milieu als uitgangspunt genomen wordt
Mensen uit de sport betrekken bij hulpvragen van jongeren. Zorgverleners brengen de casussen in. 
Sportaanbiedersdenkt mee over aanbod.

TV Waddinxveen Verplaatsen van sport op school naar sport bij een vereniging
PAR Aansluiten bij meet&match bijeenkomst in november

CJG/Wadwijzer Inzet/voorlichting van pedagogiek. CJG voor ter ondersteuning van clubs, coaches bij gedrag. Team vraagstukken

Betere verdeling van budget over alle teams van een sportclub (model wim van gelder) 

Gemeente (tevens Tong soo do)
Clinics geven aan kinderen van basisscholen en jeugd en jongerenwerk tijdens schoolvakanties -> op basis van 
vrijwilligheid lekker bewegen en kennismaken met de sport

Vrijwilligerswerk / wielerronde Waddinxveen Bestaat dit al? sport accommodaties beschikbaar stellen voor naschoolse opvang (vrijwillige instructeur) 

TV de Gouwe smash
Introduceren van nieuwe, al of niet aan aanbieder gerelateerde sporten bv tennis met padel. Samengaan 
gelijkgestemde aanbieders

Tong Soo Do Hunshin Meer publiciteit vanuit de gemeente, waardoor er meer aandacht komt
ASW Samenwerking tussen de verenigingen op gebied van organisatie en beheer en beleid
Z&PC de Gouwe Ouders activiteiten bieden tijdens de training kinderen
Palet Welzijn Bewegen op recept (verder ontwikkelen) 
Speeltuin de Overkant Clinics/workshops voor diverse leeftijden in samenwerking met

Vaardig in bewegen
De Gouwe Smash Eén dag voor promotie tennis jeugd voor waddinxveen. Samenwerking clubs, scholen, trainers

Speeltuinvereniging Zonnig Zuid Waddinxveen
Wij zijn wijkgebouw. Elke dag activiteitenn ouder gym (vol), line dance (vol), klaverjassen zeer druk (50+ man), ips 
de bruggen goedschappen dienst in de wijk yoga + pilates, buikdansen

Topos/Infit Scholen inrichten als 'beweegscholen' waardoor kids vroeger/meer bewegen
CJG/Wadwijzer/GGD HM Meer introductie aanbod voor peuters (voordat deelname aan club/vereniging start). Werving via CJG!

"Bewegen, dat doe je gewoon" Het buiten sporten van ouderen uit de gene factor halen
Hockeyclub Waddinxveen Clubhuis beschikbaar stellen voor E-sport toernooien in combinatie met hockey clinics
Beweegpartner Professionele begeleiding van uitvoering sportakkoord d.m.v. professional (beweegcentrum) 
Bart van Herk Vakdocent p.o. - 1 team in gemeente - signaleren zorg leerling - doorverwijzen zorgleerling
Beweegpartner Zorg traject op maat 0-12 jaar - motorische achterstand - overgewicht gedrags problematiek

Vrijwilligerswerk / org wielerronde Waddinxveen
Vaardigheden (lichamelijk) bijbrengen aan sporters die eenzijdige sport beoefenen (en daardoor niet optimaal 
ontwikkelen)

Stjjmh
Buurtsport (jongerenwerk) gecombineerd met wokrshops van diverse verenigingen. Zorgt voor talentontdekking & 
horizonverbreding jeugd & nieuwe leden vereniging
buurtfunctie voor sportvelden overdag en vakantie. Bv bbq tennis badminton etc
Goede fietsroutes door Waddinxveen
Hardlooproute faciliteren bijv Plasweg-Beijerincklaan verbeteren / bv rondje Triangel
Verbeteren van het bewegingsonderwijs, bijv door inzetten van vakleerkrachten op alle scholen

BSC sport
Project/vereniging/stichting waarbij kleuters op hun niveau kennis maken met sport en bewegen. Samen met hun 
ouder. Waardoor ze een hoger motorisch niveau krijgen en kunnen onderzoeken welke sport bij hen past. 

Vrijwilligerswerk / org wielerronde Waddinxveen Cruyff veldjes
Wandelroute langs monumenten met bv ?vereniging met routekaart

Gemeente Waddinxveen/tevens Tang Soo do Verzorgen van een training bij IPSE de Bruggen (in de gymzaal) aan belangstellenden



Wijkplatform Zuid en Oost
Breng sport in de wijk! Clinics geven op de veldjes in de wijk. Div sportverenigingen vragen informatie uitwisselen 
over fin. Mogelijkheden d.v.v. flyers van de gemeente. Zo breng je mensen in contact met sport (vooral jongeren) 
wijkplatform kan organiseren

TV Be Fair (gedeeltelijk) Verplaatsen sportlessen op school naar sportvereniging
TV Waddinxveen Samenwerking feestjes (?) Dezelfde verenigingen om de (tennis-) sport méér onder de aandacht te brengen

Topsport inspireert
Beheercommissie Zwembad Een topsporter inspireert en motiveert -> laat gastlessen geven
VVD Trainingen organiseren met NOC*NSF met de medaille winnaars
PAR Sporters die redelijk succesvol zijn les laten geven op scholen (wdv kent zijn toppers niet goed) 
Vrijwilligerswerk / org wielerronde Waddinxveen Met scholieren (groep 7/8) naar topwedstrijden gaan (Pr. Willem Alexander roeibaan bijv.)
TV Waddinxveen Waddinxveense sportdag
Timios Topsporters uit de regio of gemeente lokale jeugd laten inspireren op scholen/verenigingen


