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1. Analyse
Aanleiding

De belangrijkste aanleidingen om dit onderzoek te laten verrichten liggen in de veranderingen binnen de
zorg als gevolg van de transities in het sociale domein die per 1 januari 2015 in werking zijn getreden, te
weten:

-

“De begeleiding (individueel en in groepen) en kortdurend verblijf gaat vanuit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 2015 over naar de WMO. Een klein deel van de persoonlijke
verzorging (5%) gaat ook naar de WMO. En het beschermd wonen, gaat per 2015 over van de
AWBZ naar de Centrumgemeenten.

-

De Participatiewet treedt per 2015 in werking waardoor de gemeente verantwoordelijk wordt
voor inwoners met arbeidsvermogen die voorheen zouden instromen in de Wajong of de Wsw.

-

De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Het gaat hier om de
provinciale Jeugdzorg, de Jeugdbescherming en –reclassering, de Jeugd-GGZ en de zorg voor licht
verstandelijk gehandicapte jeugd.”1

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om te komen tot een sportaanbod binnen de
gemeentegrenzen welke voldoet aan de vraag vanuit de doelgroep. Oftewel een plan van aanpak voor de
vorming van een lokaal ‘sportzorgaanbod’ zodat de gemeente Edam-Volendam zijn zorgplicht op een
effectieve en efficiënte manier binnen de gemeentegrenzen kan gaan vormgeven.

Het complete (onderzoeks-)traject is in feite op te delen in een drietal fasen, te weten:


Fase 1: Het uitvoeren van het onderzoek, het opleveren van een onderzoeksrapport en het
maken van een actieplan voor een activiteitenaanbod op basis van de bevindingen uit het
gehouden onderzoek;



Fase 2: Het in samenspraak met de gemeente Edam-Volendam opzetten en uitvoeren van een
aantal pilotprojecten op basis van het voorgestelde actieplan/activiteitenaanbod uit fase 1;



Fase 3: De inbedding van het opgezette activiteitenaanbod uit fase 2 bij de betreffende
verenigingen en/of lokale instellingen conform de lokale sportinfrastructuur.

Fasen 2 en 3 kunnen gelijk na afloop van fase 1 worden opgestart. Uiteraard in nauw overleg met de
gemeente Edam-Volendam en haar beleidsmedewerkers.

1

(2014) Beleidsplan Sociaal Domein Edam Volendam Zeevang. Gemeente Edam-Volendam: afdeling Samenleving, sectie Beleid, p. 4
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De decentralisaties maken het voor de gemeente mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen de
WMO/AWBZ, de Jeugdzorg en het domein van Werk en Inkomen (de Participatiewet). Door het inzetten
op preventie, ondersteuning te bundelen en efficiënter aan te bieden kan de gemeente haar zorgservice
aan de zorggerechtigde optimaal aanbieden, ook op het gebied van sport.

De opdrachtgever voor het onderzoek is de gemeente Edam-Volendam en namens deze is dhr. Lars
Koopman aangewezen als contactpersoon. De opdrachtnemer voor wat betreft de organisatie en
uitvoering van dit onderzoek is Sport-Koepel.

De context van het onderzoek zoals beschreven is in de offerte is tijdens een telefonisch gesprek op 6
januari 2015 en een persoonlijk gesprek op 31 maart 2015 verder uitgediept. Tijdens het laatste gesprek
heeft de afstemming over de daadwerkelijke organisatie en uitvoering plaatsgevonden.

De centrale onderzoeksvragen die d.m.v. dit onderzoek en het bijbehorende plan van aanpak beantwoord
zullen gaan worden, zijn:


“Wat is het huidige sportaanbod voor volwassenen, kwetsbare groepen en ouderen in EdamVolendam?”



“Wat zijn de wensen en behoeften m.b.t. sport en bewegen in Edam-Volendam voor volwassenen,
kwetsbare groepen en ouderen en hoe kan dit aanbod worden gerealiseerd?”

Om bovenstaande vragen goed te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

1. Waar kan ondersteuning worden geboden om het huidige sportaanbod voor volwassenen,
kwetsbare groepen en ouderen te laten continueren?
2. Waar kan ondersteuning worden geboden om nieuw sportaanbod te creëren voor volwassenen,
kwetsbare groepen en ouderen?
3. Welke concrete stappen moeten er worden gezet om een nieuw sportaanbod te creëren voor
volwassenen, kwetsbare groepen en ouderen?
4. Hoe zorgen we voor continuering van het huidige en inbedding van het nieuw te creëren
sportaanbod?
5. Hoe ziet een mogelijk uitvoeringsplan eruit?
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Wat is er gedaan?

De gemeente Edam-Volendam verwacht van Sport-Koepel dat onder alle sportverenigingen (die onder de
definitie van de georganiseerde sport2 vallen) en lokale instellingen3 een inventarisatie uitgevoerd gaat
worden om te achterhalen wat het actuele sportaanbod is voor volwassenen4, kwetsbare groepen5 en
ouderen6. Om dit te achterhalen is gekozen voor een werkwijze die bestaat uit een aantal stappen, te
weten:


Stap 1: Informeren. Op 4 juni 2015 is een informatiebrief gestuurd ter attentie van 34
sportverenigingen7 en 6 lokale instellingen8. Via deze brief is informatie verstrekt over het doel
van het onderzoek en hoe het onderzoek is georganiseerd. De sportverenigingen en lokale
instellingen hebben deze informatiebrief nogmaals ontvangen op 8 juni 2015 maar dan via de email. De sportverenigingen en lokale instellingen waar geen actueel e-mailadres van voorhanden
was hebben dus eerder de informatie toegestuurd gekregen via de post.



Stap 2: Contacteren. In de week van 15 t/m 19 juni 2015 hebben er op meerdere momenten van
de dag belrondes plaatsgevonden om telefonisch contact te krijgen met alle benaderde
sportverenigingen en lokale instellingen. Tijdens dit contactmoment is gevraagd of men wilde
deelnemen aan het onderzoek. Indien men wilde deelnemen had men de keuze uit het invullen
van een online vragenlijst of het invullen van de vragenlijst via een persoonlijk (telefoon-)gesprek.
Degene die aangegeven hebben de vragenlijst online in te willen vullen hebben op een later
moment via de e-mail daarvoor de link ontvangen. Degene die dat liever via een persoonlijk
(telefoon-)gesprek wilde doen zijn op een later (afgesproken) moment teruggebeld. Het
persoonlijke gesprek is mede gevoerd aan de hand van de zgn. Walt Disney Strategie9. Op 22 juni
2015 is de link van de online vragenlijst via de e-mail naar diegene gestuurd die dat hebben
aangegeven. Ook de sportverenigingen die we niet telefonisch te pakken hebben kunnen krijgen
hebben de link toegestuurd gekregen met het verzoek om de vragenlijst in te vullen.

2

Georganiseerde sport: sporten die beoefend worden in verenigingsverband waarvan de vereniging is aangesloten bij een van de 72 sportbonden
(en de betreffende sportbond is lid van NOC*NSF) en daar ook daadwerkelijk zijn leden aanmeld.
3 Lokale instellingen zoals bijvoorbeeld St. de Pinguïns, St. Invident, VVG ’t Nest, St. CBW Edam-Volendam, etc.
4 Definitie volwassenen: iemand vanaf 18 jaar is volwassen als deze zelfstandig, dus zonder hulp van anderen, kan handelen. Het begrip volwassenen
is onder te verdelen in de categorie middelbare leeftijd (midden twintig tot begin veertig), midden volwassenheid (begin veertig tot midden zestig)
naar late volwassenheid (vanaf midden zestig). Voor het onderzoek gaan we uit van de midden tot late groep volwassenen.
5 Definitie kwetsbare groepen: er is geen eenduidige definitie van kwetsbare groepen, mede omdat de factoren die kwetsbaarheid veroorzaken
divers zijn. Mensen zijn sociaal kwetsbaar wanneer ze niet in staat zijn om op eigen kracht bepaalde moeilijkheden of tegenslagen te overwinnen en
het leven vorm te geven op de door hen gewenste manier.
6 Definitie ouderen: iemand vanaf 65 jaar, en die AOW-gerechtigd is, valt onder de groep ouderen.
7 Zie bijlage nr. 1 voor een overzicht van de benaderde sportverenigingen en hun contactpersonen
8 Zie bijlage nr. 2 voor een overzicht van de benaderde lokale instellingen en hun contactpersonen
9 Zie bijlage nr. 3 voor een uitgebreide beschrijving van de Walt Disney Strategie
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Stap 3: Persoonlijke (telefoon-) gesprekken. Het voeren van de persoonlijke gesprekken a.d.h.v.
de Walt Disney Strategie. Tijdens deze gesprekken hebben we de vragenlijst besproken en zijn we
aan de hand van de genoemde methode dieper ingegaan op de organisatie. De contactpersonen
zijn gevraagd om voor hun eigen organisatie na te gaan wat zij nu al aanbieden, wat zij graag
zouden willen en wat zij als organisatie zouden kunnen betekenen voor nu en in de nabije
toekomst.



Stap 4: Enquêteren. Men heeft via de e-mail de link ontvangen naar een online vragenlijst
waarmee men kon aangeven wat zij nu al aanbieden, wat zij zouden willen en wat zij als
organisatie zouden kunnen betekenen voor nu en in de nabije toekomst.



Stap 5: 1ste herinnering. Op 7 juli 2015 is via de e-mail een 1ste herinnering gestuurd naar de
sportverenigingen en lokale instellingen die tot op heden nog niet hadden gereageerd.



Stap 6: 2e herinnering. Op 14 juli 2015 heeft nogmaals een belronde naar de sportverenigingen en
lokale instellingen plaatsgevonden die tot op heden nog niet hadden gereageerd.



Stap 7: 3e herinnering. Op 21 juli 2015 is via de e-mail een derde en allerlaatste herinnering
gestuurd naar de sportverenigingen die tot op heden nog niet hadden gereageerd. In deze mail is
tevens een uiterlijke reactietermijn gegeven welke gesteld was op 24 juli 2015. Iedereen heeft
voor deze deadline uiteindelijk gereageerd.

De (online) vragenlijst10 bestond uit volgende onderwerpen:
1) Algemene vragen m.b.t. de sportvereniging;
2) Vragen m.b.t. het ledenbestand – ledenwerving/-behoud;
3) Vragen m.b.t. het sportaanbod en/of aangepast sporten;
4) Vragen m.b.t. het vrijwillig en/of professioneel kader;
5) Vragen m.b.t. de accommodatie of m.b.t. de accommodatie waar de vereniging gebruik van
maakt;
6) Vragen m.b.t. de maatschappelijke rol van de vereniging;
7) Vragen m.b.t. de financiële situatie van de vereniging;
8) Vragen m.b.t. het beleid, de organisatie en structuur van de vereniging;
9) Vragen m.b.t. ondersteuning en samenwerking;
10) Vragen m.b.t. de toekomst van de vereniging.
10

Zie bijlage nr. 4 voor de complete vragenlijst
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Na de bovenstaande stappen te hebben doorlopen zijn we uitgekomen bij de analysefase. Alle informatie
welke verkregen is vanuit de ingevulde vragenlijsten en de ingevulde gespreksverslagen van de belactie
zijn naast elkaar gelegd om zodoende de inventarisatie van het sportaanbod te kunnen maken.

De ondersteunende deelvragen vormen samen de basis voor de beantwoording van de centrale
onderzoeksvraag11. Per deelvraag zijn de conclusies, getrokken op basis van de beleidsanalyse en de
gegevens uit het ‘veld’, goed doorgenomen. Vervolgens zijn de (deel-)antwoorden samengesmolten en
geven ze in samenvattende zin algeheel antwoord.

Waarom hebben we het zo gedaan?

De verkregen informatie vanuit de sportverenigingen en lokale instellingen is van groot belang geweest bij
de totstandkoming van dit onderzoeksrapport. Daarom wilden we graag aan meer informatie uit het
‘veld’ komen middels de op de vorige pagina’s beschreven werkwijze. Bestuurders van sportverenigingen
zijn vaak druk bezette mensen die het runnen van de vereniging naast de dagelijkse werkzaamheden
vorm proberen te geven. Ook hebben de (al dan niet vrijwillige) bestuurders/medewerkers het druk met
het runnen van de eigen organisatie. Door de voorgestelde werkwijze was het mogelijk om de
tijdsinvestering toch zo laag mogelijk te houden.

De keuze voor de daadwerkelijke deelname aan de inventarisatie is uiteraard iets wat bij de
sportvereniging en/of lokale instelling zelf ligt.

Vanwege recentelijke ontwikkelingen rondom de transities in het sociale domein en het traject dat daarbij
is ingezet door gemeente Edam-Volendam is het gestelde tijdspad voor dit onderzoek meerdere malen
aangepast. Hiervoor is op zeer frequente basis contact geweest tussen Sport-Koepel en de gemeente
Edam-Volendam. Zowel Sport-Koepel als de gemeente Edam-Volendam zijn van mening dat de beoogde
werkwijze en de voorgestelde wijze van beantwoording het beste passen bij de aard van deze opdracht.

11

“Wat is het huidige sportaanbod voor volwassenen, kwetsbare groepen en ouderen in Edam-Volendam?” en “Wat zijn de wensen en behoeften

m.b.t. sport en bewegen in Edam-Volendam voor volwassenen, kwetsbare groepen en ouderen en hoe kan dit aanbod worden gerealiseerd?”
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2. Inhoudelijke oriëntatie

Voor dit hoofdstuk hebben we gekeken naar het ‘transitiebeleid’ zoals dat in de omliggende gemeenten
aanwezig is. Dit vooral om te kijken op welke wijze daar invulling aan wordt gegeven waar het gaat om
sport en bewegen in relatie tot de transities, welke regels daarbij gelden en welke beleidsdoelen er zijn.
Inzicht in het beleid zoals het er nu ligt is van belang voor de beantwoording van de deel- en/of
hoofdvragen.

‘Transitiebeleid’ in de gemeente Edam-Volendam12

“De zorg vanaf 2015 in Edam-Volendam. Zo gaan wij het doen!

Op 1 januari komen er veel nieuwe zorgtaken bij de gemeente te liggen. De afgelopen tijd is de gemeente
druk bezig geweest om alles zo goed mogelijk voor u te organiseren, zodat er voor u zo weinig mogelijk
verandert.”13

“Gemeente Edam-Volendam en Zeevang bouwen met het nieuwe beleidsplan voort op de door de
gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten en kaders. Voor beide gemeenten gelden daarbij de volgende
uitgangspunten:

1. Eén gezin, één plan van aanpak, één regisseur
2. Integrale benadering van 0 tot 100 jaar
3. De toegang tot zorg via een breed loket
4. Een gemeentelijk zorgteam (landelijk vaak wijkteam genoemd) en een mogelijk hometeam
behandelt de complexe en meervoudige casussen.”14

‘Transitiebeleid’ in de gemeente Waterland15
“Als gemeente hebben we altijd zorg en aandacht voor de kwetsbare inwoners. Passende ondersteuning
is, net zoals een actieve deelname aan de maatschappij, een zaak van iedereen. In de eerste plaats van
inwoners zelf, samen met hun omgeving, en als het nodig is met ondersteuning vanuit de gemeente,
organisaties of instellingen. Ondersteuning moet goed aansluiten bij de behoefte en de mogelijkheden
van inwoners – waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare middelen.
12

Zie bijlage nr. 5 voor de uitgebreide beschrijving van het ‘transitiebeleid’ in de gemeente Edam-Volendam
http://www.edam-volendam.nl/inwoner/de-zorg-vanaf-2015_42926/, geraadpleegd op 23 april 2015
14 (2014) Beleidsplan Sociaal Domein Edam Volendam Zeevang. Gemeente Edam-Volendam: afdeling Samenleving, sectie Beleid, p. 6
15 Zie bijlage nr. 6 voor de uitgebreide beschrijving van het ‘transitiebeleid’ in de gemeente Waterland
13
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Wat is onze missie, met andere woorden: wat willen wij bereiken? Voorop staat de verantwoordelijke
Waterlander die zelf regie voert over zijn of haar leven en de gemeente die dit stimuleert. De inwoners
van de gemeente Waterland nemen daarbij (naar vermogen) verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn
en dat van hun naasten. De gemeente ondersteunt en compenseert inwoners die hiertoe niet in staat zijn
en/of geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen.

Wij onderscheiden vier doelstellingen die samenhangen met onze missie en uitgangspunten:
-

Versterken van de eigen kracht en het sociaal netwerk;

-

Versterken van de algemene voorzieningen;

-

Een plek (ingang) voor uw vragen;

-

Aanbieden van individuele-/maatwerkvoorzieningen.

Er is grote samenhang in de opgave waarvoor de gemeente en de gemeenschap komen te staan. Wij
gaan die reden voor een integrale benadering voor het sociale domein vanuit één perspectief. ”16

‘Transitiebeleid’ in de gemeente Zeevang17

“Gemeente Edam-Volendam en Zeevang bouwen met het nieuwe beleidsplan voort op de door de
gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten en kaders. Voor beide gemeenten gelden daarbij de volgende
uitgangspunten:

1. Eén gezin, één plan van aanpak, één regisseur
2. Integrale benadering van 0 tot 100 jaar
3. De toegang tot zorg via een breed loket
4. Een gemeentelijk zorgteam (landelijk vaak wijkteam genoemd) en een mogelijk hometeam
behandelt de complexe en meervoudige casussen.”18

16

http://www.waterland.nl/over-waterland/welzijn/sociaal-domein-per-1-januari-2015/sociaal-domein-in-waterland/, geraadpleegd op 23 april
2015
17 Zie bijlage nr. 7 voor de uitgebreide beschrijving van het ‘transitiebeleid’ in de gemeente Zeevang
18 (2014) Beleidsplan Sociaal Domein Edam Volendam Zeevang. Gemeente Edam-Volendam: afdeling Samenleving, sectie Beleid, p. 6
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3. Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zullen de deelvragen beantwoord gaan worden. Alvorens we aan de daadwerkelijke
beantwoording toekomen, staan we eerst nog even kort stil bij het proces dat we daarvoor hebben
doorlopen. Oftewel hoe zijn de antwoorden verkregen.

In totaal hebben van de 34 benaderde sportverenigingen19 30 sportverenigingen20 de vragenlijst
daadwerkelijk ingevuld. 4 sportverenigingen21 hebben aangegeven niet mee te willen werken.

In totaal hebben van de 6 benaderde lokale instellingen22 6 lokale instellingen23 de vragenlijst
daadwerkelijk ingevuld. Geen enkele lokale instellingen heeft aangegeven niet mee te willen werken.

Qua respons geeft ons dat het volgende beeld:

Respons rate sportverenigingen
34 benaderde sportverenigingen

Respons rate lokale instellingen
100% 6 benaderde lokale instellingen

100,00%

30 deelnemende sportverenigingen

88,24% 6 deelnemende lokale instellingen

100,00%

4 niet-deelnemende sportverenigingen

11,76% 0 niet-deelnemende lokale instellingen

-

19

Atletiekvereniging Edam, Badmintonclub Waterland, Basketbalvereniging Volendam, Biljartvereniging Edam’87, Biljartvereniging Het Centrum,
Biljartvereniging Het Groene Laken, Biljartvereniging Het Moet Kunnen, Bowlingvereniging Volendam, Bridgeclub de Gevangenpoort, Bridgeclub
Dubbel & Dwars, Bridgeclub Edam, Bridgeclub Volendam, Budocentrum Fun & Fit, Damclub Ons Genoegen, EVC Edam, Goalballvereniging De
Dwarsliggers, HV KRAS/Volendam, IJsclub Edam, IJsclub Volendam, JBV Boule Lef, Kanovereniging Edam, RKAV Volendam, Schaakclub Volendam, SV
De Vrijheid Edam, Tafeltennisvereniging Victory’55, Tennisvereniging Dijkzicht, Toerclub Volendam, Turnvereniging de Beukers, Turnvereniging Sint
Mauritius, Volleybalvereniging MOVE, Wandelvereniging ’n Loopie, Wielervereniging H&F Schilders Volendam, ZVV Volendam, Zwemvereniging
EDVO
20 Atletiekvereniging Edam, Badmintonclub Waterland, Basketbalvereniging Volendam, Biljartvereniging Edam’87, Biljartvereniging Het Centrum,
Bowlingvereniging Volendam, Bridgeclub de Gevangenpoort, Bridgeclub Dubbel & Dwars, Bridgeclub Edam, Budocentrum Fun & Fit, EVC Edam,
Goalballvereniging De Dwarsliggers, HV KRAS/Volendam, IJsclub Edam, IJsclub Volendam, JBV Boule Lef, Kanovereniging Edam, RKAV Volendam,
Schaakclub Volendam, SV de Vrijheid Edam, Tafeltennisvereniging Victory’55, Tennisvereniging Dijkzicht Toerclub Volendam, Turnvereniging De
Beukers, Turnvereniging Sint Mauritius, Volleybalvereniging MOVE, Wandelvereniging ’n Loopie, Wielervereniging H&F Schilders Volendam, ZVV
Volendam, Zwemvereniging EDVO
21 Biljartvereniging Het Groene Laken, Biljartvereniging Het Moet Kunnen, Bridgeclub Volendam, Damclub Ons Genoegen
22 Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam, De Zorgcirkel/Sint Nicolaashof, Seniorenraad Edam-Volendam, Stichting de Pinguïns, Stichting Invident,
VVGV ’t Nest Volendam
23 De Zorgcirkel/Sint Nicolaashof, Seniorenraad Edam-Volendam, Stichting de Pinguïns, Stichting Invident, VVGV ’t Nest Volendam
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De deelvragen beantwoord

Deelvraag 1: Waar kan ondersteuning worden geboden om het huidige sportaanbod voor volwassenen,
kwetsbare groepen en ouderen te laten continueren?

In de (digitale) vragenlijst is er één vraag opgenomen waarmee sportverenigingen en/of de lokale
instellingen konden aangeven welke ondersteuning gewenst is. Dit kon men doen door uit een lijst van 25
ondersteuningsonderwerpen een keuze te maken. Uiteraard waren meerdere antwoorden mogelijk. Alle
reacties van de sportverenigingen zijn geïnventariseerd en daaruit is de volgende top 3 qua
ondersteuningsonderwerpen naar voren gekomen:

1. Ondersteuning op het gebied van ledenwerving (12x aangegeven);
2. Ondersteuning op het gebied van het werven van sponsoren/adverteerders (10x aangegeven);
3. Ondersteuning op het gebied van talentontwikkeling/topsport (8x aangegeven);
Ondersteuning op het gebied van werving en selectie van vrijwilligers (8x aangegeven).

Ook hebben we alle reacties van de lokale instellingen geïnventariseerd en daaruit is de volgende top 3
qua ondersteuningsonderwerpen naar voren gekomen:

1. Ledenwerving (1x aangegeven);
Contact met pers/PR (1x aangegeven);
Werving/selectie vrijwilligers (1x aangegeven);
Sporttechnische cursussen (1x aangegeven);
Organiseren van wedstrijden/toernooien (1x aangegeven);
Samenwerking (1x aangegeven).

Tevens is uit de inventarisatie van de ondersteuningsonderwerpen gebleken dat door acht
sportverenigingen24 aangegeven is dat zij geen ondersteuning behoeven. Ditzelfde geldt voor één lokale
instelling25. Deze zullen niet verder meegenomen worden in de uitwerking van deelvraag 5.

24

Biljartvereniging Edam’87, Biljartvereniging Het Centrum, Bridgeclub Dubbel & Dwars, Bridgeclub Edam, IJsclub Volendam, JBV Boule Lef, RKAV
Volendam, Tafeltennisvereniging Victory’55
25 VVGV ’t Nest Volendam
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Deelvraag 2: Waar kan ondersteuning worden geboden om nieuw sportaanbod te creëren voor
volwassenen, kwetsbare groepen en ouderen?

In de (digitale) vragenlijst zijn drie vragen opgenomen waarmee sportverenigingen en/of lokale
instellingen konden aangeven welke ideeën er waren voor een mogelijk nieuw te creëren sportaanbod
voor de genoemde doelgroepen en waar dan specifieke ondersteuning gewenst zou zijn. Geen van de
bevraagde sportverenigingen en/of lokale instelling heeft aangegeven specifieke en concrete ideeën te
hebben daar waar het gaat om de realisatie van een nieuw sportaanbod. Ook zijn er geen specifieke
ondersteuningswensen aangegeven die betrekking hebben op dit gebied. Vandaar dat wij deze vraag op
dit moment niet kunnen beantwoorden.

Deelvraag 3: Welke concrete stappen moeten er worden gezet om een nieuw sportaanbod te creëren
voor volwassenen, kwetsbare groepen en ouderen?

Het antwoord op deze deelvraag is op dit moment lastig te geven. Dit komt voort vanuit het feit dat de
inventarisatie zich alleen heeft gericht op het aanbod en de wensen/behoeften vanuit de
sportverenigingen en/of lokale instellingen. Door de gemeente is er voor gekozen om de benadering van
de doelgroep uit deze inventarisatie te halen. In plaats daarvan is de keuze gemaakt om dit als
gespreksonderwerp in de zgn. ‘keukentafelgesprekken’26 mee te nemen. De wensen en behoeften die
vanuit deze keukentafelgesprekken naar voren komen zullen naast het huidige sportaanbod worden
gelegd om te kijken waar eventueel de behoeften voor (nieuw) sportaanbod zitten.

Op dit moment kunnen we daar nog geen uitspraken over doen omdat de terugkoppeling vanuit het
‘breed sociaal loket’ richting de beleidsmedewerker sport nog niet heeft plaatsgevonden. Vandaar dat wij
deze vraag op dit moment niet kunnen beantwoorden.

Deelvraag 4: Hoe zorgen we voor continuering van het huidige en de inbedding van het nieuw te
creëren sportaanbod?

Door de inventarisatie hebben we per sportvereniging en/of lokale instelling de ondersteuningsvraag
kunnen achterhalen. Ook weten we wat ze willen (gaan) realiseren in de (nabije) toekomst en wat ze daar
concreet aan willen gaan doen als organisatie.

26

Een keukentafelgesprek is een gesprek dat burgers/inwoners samen met de gemeente voeren om in aanmerking te komen voor ondersteuning
vanuit de gemeente. Burgers/inwoners kunnen zich daarbij laten ondersteunen door anderen. Doel van het gesprek is om voor iedere individuele
burgers/inwoners tot passende oplossingen te komen.
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Door een koppeling tussen enerzijds de ondersteuningsvraag en anderzijds de toekomstplannen kunnen
we in ieder geval er voor gaan zorgen dat het huidige sportaanbod gecontinueerd zal blijven worden.
Tevens kunnen we door deze koppeling vooruitwerken naar een eventueel nieuw te creëren sportaanbod
en de inbedding daarvan binnen de bestaande sportinfrastructuur. In de beantwoording van deelvraag 5
geven we aan wat er moet gebeuren t.b.v. de continuering van het huidige en de inbedding van het nieuw
te creëren sportaanbod.

Deelvraag 5: Hoe ziet een mogelijk uitvoeringsplan eruit?

Op verzoek van de gemeente Edam-Volendam heeft Sport-Koepel één aanbeveling en een aantal
keuzeopties uitgewerkt die op zeer korte termijn overgenomen zouden kunnen worden als zogenoemde
‘Fase 2’. ‘Fase 2’ is de verwerking/doorvertaling van de onderzoeksresultaten in concrete acties en
plannen om zodoende te komen tot het lokale sport- en beweegaanbod welke mede ervoor zorgt dat de
gemeente haar zorgservice aan de zorggerechtigde optimaal kan aanbieden.

Ons advies is om de aanbeveling t.b.v. de uitbreiding van verenigingsondersteuning via Club Assist &
Support over te nemen. Het overnemen van deze concrete aanbeveling draagt er toe bij dat het
sportaanbod zoals dat er nu is gecontinueerd wordt en de sportverenigingen en lokale instellingen
gerichte ondersteuning gaan ontvangen op de ondersteuningsonderwerpen die door hen zijn
aangegeven.

Daarnaast adviseren we om in ieder geval één van de keuzeopties als pilot te gaan starten in ‘Fase 2’. We
hebben een viertal keuzeopties kort uitgewerkt die in het verlengde van deze inventarisatie nader
onderzocht of daadwerkelijk opgestart zouden kunnen gaan worden t.b.v. de sportstimulering van
volwassenen, kwetsbare groepen en ouderen. Ons advies is om keuzeoptie 2 en keuzeoptie 4 met elkaar
te combineren. De gemeente Edam-Volendam zal in beide gevallen een keuze moeten maken.

Op de volgende pagina’s staan de beschrijvingen van zowel de aanbeveling als de vier keuzeopties.
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Uitbreiding van verenigingsondersteuning via Club Assist & Support

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam voert Sport-Koepel het projectonderdeel Club Assist &
Support uit. Dit is een van de projecten die binnen de gemeentelijke opdracht ‘CF Sport’ valt en van
daaruit heeft Sport-Koepel de beschikking over zo’n 36 uur per week voor verengingsondersteuning. Dit
project richt zich dus specifiek op de ondersteuning van sportverenigingen waarbij we in een aantal rollen
binnen een sportvereniging actief zijn. Denk hierbij aan:


Beleidsmedewerker, activiteitencoördinator, organisatieontwikkelaar, jeugdsportcoördinator,
voorlichter, vrijwilligersmanager, onderzoeker, ondersteuner, mental coach en/of trainer coach.

Als verenigingsondersteuner doen wij aan:


Deskundigheidsbevordering en professionalisering van het, bij de sportvereniging, aanwezig
vrijwillig kader. Zowel sporttechnisch als niet-sporttechnisch;



De coördinatie van de in- en externe communicatie t.b.v. Club Assist & Support;



De uitvoering, de coördinatie en bewaking van alle processen die bij de sportverenigingen lopen
en die relatie houden met Club Assist & Support;



De stimulatie van samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen onderling en met
betrokken instanties;



De stimulatie en activatie van sportverenigingen voor deelname aan sport- en beweegactiviteiten
in het kader van de gezondheid en preventie/ontmoediging van alcohol en drugs;



Het efficiënt en doelgericht organiseren van Club Assist & Support bij de sportverenigingen die
aan dit project deelnemen.

De onderstaande sportverenigingen zijn de sportverenigingen die vanuit Club Assist & Support
ondersteuning ontvangen:


Atletiekvereniging Edam;



Basketbalvereniging Volendam;



Budocentrum Fun & Fit;



EVC Edam;



Goalballvereniging De Dwarsliggers;



HV KRAS/Volendam;
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RKAV Volendam;



Schaakclub Volendam;



Tennisvereniging Dijkzicht;



Turnvereniging St. Mauritius;



Volleybalvereniging MOVE;



Wandelvereniging ’n Loopie;



WV H&F Schilders Volendam;



ZVV Volendam;



Zwemvereniging EDVO.

Uiteraard blijven dan een aantal sportverenigingen over die geen ondersteuning ontvangen vanuit Club
Assist & Support. Vanuit de inventarisatie is een ondersteuningswens gebleken bij de onderstaande
sportverenigingen:


Badmintonclub Waterland;



Bowlingvereniging Volendam;



Bridgeclub de Gevangenpoort



IJsclub Edam;



Kanovereniging Edam;



Schietsportvereniging de Vrijheid;



Toerclub Volendam;



Turnvereniging De Beukers Edam.

Hetzelfde geldt voor de lokale instellingen die vanuit Club Assist & Support geen ondersteuning
ontvangen maar wel via de inventarisatie ondersteuningswensen hebben aangeven:


De Zorgcirkel / Sint Nicolaashof;



Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam;



Seniorenraad Edam-Volendam;



Stichting de Pinguïns;



Stichting Invident;



VVGV ’t Nest.
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De werkvolgorde die we aanhouden alsmede de prioritering van de sportverenigingen is bepaald door de
gemeente Edam-Volendam in overleg met Sportplatform en op advies van Sport-Koepel. Bij een
eventuele afwijking van de werkvolgorde en/of prioriteit wordt altijd direct in contact getreden met de
gemeente Edam-Volendam.

Uit de inventarisatie is dus gebleken dat alle genoemde sportverenigingen en lokale instellingen de
behoefte hebben aan (nog meer gerichtere) ondersteuning bij 1 of meerdere ondersteuningsonderwerpen27. Er zal dus gekeken moeten worden naar de reeds beschikbare uren vanuit de bestaande
opdracht in relatie tot een gewenste uitbreiding van het aantal uren t.b.v. de bredere verenigings/instellingsondersteuning alsmede de samenwerking met de Vrijwilligersmakelaar.

Keuzeoptie 1: Uitwerking/Vormgeving van het concept ’t Sportertje

’t Sportertje, uit de naam is het wellicht al af te leiden maar ’t Sportertje is de sportieve tegenhanger van
de lokaal zeer bekende cadeaubon ’t Bottertje. ’t Bottertje. ’t Bottertje is verkrijgbaar met een waarde van
€ 10,00 en/of € 15,00 en kan worden verkregen bij Drukkerij NIVO en kan vervolgens worden ingewisseld
bij een van de deelnemende winkels. Dit is voor de lokale middenstand een enorm succes gebleken
omdat deze cadeaubon gegarandeerd ingewisseld worden bij een van de deelnemende winkeliers.

’t Sportertje zou in de basis dezelfde opzet kunnen hebben als ’t Bottertje maar dan in de vorm van een
strippenkaart i.p.v. een cadeaubon.

Globaal komt het op het volgende neer:

Middels ’t Sportertje is het mogelijk om ‘vrij’ in te stromen bij een trainingsmoment bij een deelnemende
sportvereniging of lokale instelling. Hoe gaat het dan in zijn werk?


Inwoners kunnen aan het loket van Sport-Koepel in Sporthal Opperdam terecht voor de aanschaf
van ’t Sportertje;



De sportvereniging of lokale instelling wijst de specifieke trainingsmomenten waarvoor ’t
Sportertje geldig is aan en communiceert deze aan Sport-Koepel;



Sport-Koepel zorgt ervoor dat het sportaanbod van ’t Sportertje samengevoegd worden in één
overzicht;

27

Zie bijlage nr. 12 voor een compleet overzicht van de ondersteuningswensen
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De vereniging zorgt ervoor dat de deelnemers vanuit ’t Sportertje goed opgevangen worden en
dat de eventuele benodigde ruimte en/of materialen aanwezig zijn;



De vereniging/de trainer zorgt er bij aanvang van het trainingsmoment voor dat één van de
controlestroken van ’t Sportertje afgescheurd wordt en dat de deelnemer zijn of haar Sportertje
weer terugkrijgt;



De vereniging/de trainer zorgt er na afloop voor dat het controlestrookje bij Sport-Koepel
terugkomt ten behoeve van de afrekening;



Per deelnemer/ingeleverd controlestrookje krijgt de vereniging vanuit Sport-Koepel een x-bedrag
overgemaakt.

Uiteraard is dit concept optioneel ook uit te breiden met een onlineomgeving. Deze onlineomgeving
houdt in dat er een onlinesysteem komt waarin het complete aanbod te zien is en waar men zich direct
kan inschrijven voor één van de trainingsmomenten. Ook kan men digitaal ’t Sportertje aanschaffen.
Tevens zou er een administratiemodule ingebouwd kunnen worden zodat de deelnemende verenigingen
real-life informatie hebben over de te ontvangen bedragen uit de trainingsmomenten op basis van
deelnemers/ingeleverde controlestrookjes.

Zoals gezegd is dit een richting die nader uitgewerkt zal moeten gaan worden. Dit zou kunnen in fase 2
behorende bij deze inventarisatie.

Keuzeoptie 2: Uitwerking/Vormgeving van een gemeente breed OldStars-programma

Het OldStars-programma zoals we dat kennen binnen het voetbal is opgezet door Stichting Meer dan
Voetbal, de Vriendenloterij, het Nationaal Ouderenfonds en de Eredivisie CV (ECV). De kern van het
OldStars-programma is het gezellig samen zijn en werken aan een goede conditie via een laagdrempelig
beweegprogramma.

Sport-Koepel voert in samenwerking met FC Volendam het zgn. FC Volendam OldStars uit. Op 11 maart
2015 vond voor de eerste maal een training plaats van deze groep en sindsdien kunnen (sportieve) 60+ers
op de woensdagmorgen van 10.00u tot 12.00u terecht op het hoofdveld van het Kras Stadion. Hierbij
hoort ook een stuk gezelligheid welke gevonden kan worden in de Club van 200. Zo drinken we vooraf en
na afloop een bakje koffie of thee en worden de dagelijkse (sport-)beslommeringen besproken.
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Ook kun je er terecht als je een kaartje wilt leggen. Het sportgedeelte wordt door Sport-Koepel vorm
gegeven en daarvoor maken onze trainers iedere week een training met kracht- en lenigheidsoefeningen
welke gevolgd worden door het zgn. ‘walking football’. Op dit moment zijn er wekelijks tussen de 15 en 20
deelnemers actief op de woensdagmorgen.

Binnen andere takken van sport zijn er wel aangepaste spelvarianten te vinden maar geen enkele variant
vat de betreffende tak van sport en het aangepaste karakter samen zoals het OldStars-programma. Het
gemeente breed OldStars-programma zou in de basis dezelfde opzet kunnen hebben als het programma
dat draait bij FC Volendam maar dan in een aangepaste vorm bij sportverenigingen die hiervoor open
staan. Waarom zouden we ook niet een ‘walking handbal’ of ‘walking basketbal’ variant kunnen opzetten
i.s.m. de sportverenigingen? Met een uitbreiding van het OldStars-programma wordt het mogelijk om de
doelgroep te bereiken die door de ‘voetbalvariant’ niet wordt bereikt, simpelweg omdat ze bijvoorbeeld
niets met voetbal hebben.

Zoals gezegd is dit een richting die nader uitgewerkt zal moeten gaan worden. Dit zou kunnen in fase 2
behorende bij deze inventarisatie.

Keuzeoptie 3: De realisatie van een proeflesaanbod voor senioren en ouderen

De gemeente Edam-Volendam zou een samenwerkingsverband kunnen opzetten met de
sportverenigingen/beweeggroepen van lokale instellingen die: wandelsport, zwemsport, danssport, jeu
de boules en gymnastiek aanbieden. Aan de hand van het samenwerkingsverband worden proeflessen in
het leven groepen, waardoor de senioren en ouderen laagdrempelig en kosteloos kennismaken met de
bewegingsactiviteit. De gemeente moet hierin de eerste stap zetten (om te laten zien maatschappelijk
betrokken te zijn).

Door de proeflessen is de eerste horde om deel te nemen aan een bewegingsactiviteit genomen. Door de
laagdrempeligheid zullen senioren en ouderen sneller gebruik maken van deze mogelijkheid, wat op
termijn meer bewegende senioren en ouderen oplevert wanneer senioren/ouderen plezier ondervinden
in de bewegingsactiviteit. De proeflessen moeten goed aansluiten op de gesteldheid van de
senioren/ouderen. De eerste indruk bepaalt namelijk of de senioren/ouderen de sport aantrekkelijk
vinden om aan deel te nemen. Het is daarom van belang dat de proeflessen door een professional
gegeven worden.
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Zoals gezegd is dit een richting die nader uitgewerkt zal moeten gaan worden. Dit zou kunnen in fase 2
behorende bij deze inventarisatie.

Keuzeoptie 4: De aanstelling van een Ouderensportconsulent/Seniorensportconsulent/Sportcoach

De aanstelling van een ‘Senior-Sportconsulent’. Deze persoon gaat zich specifiek richten op de
sportverenigingen/beweeggroepen van lokale instellingen, senioren en ouderen binnen de gemeente
Edam-Volendam. De ‘Senior-Sportconsulent’ heeft als doel sporten en bewegen te stimuleren binnen de
betreffende doelgroepen. De senioren en ouderen binnen de gemeente Edam-Volendam zijn een
aanzienlijke grote groep, die door de vergrijzing zal blijven toenemen. Wellicht kan de ‘SeniorSportconsulent’ in samenwerking met de aanwezige combinatiefunctionarissen het beweeggedrag van de
senioren en ouderen positief beïnvloeden vanuit een preventief oogpunt.

Ook zal een van aandachtsgebied voor de ‘Senior-Sportconsulent’ het opzetten van een specifiek aanbod
en een aangepast sporten aanbod zijn. De gemeente dient verenigingen te benaderen die geen aanbod
hebben voor ouderen en senioren, maar hier wel voor open staan. De ‘Senior-Sportconsulent’
ondersteunt de verenigingen bij het opzetten van een specifiek sportaanbod voor de betreffende
doelgroep. De verenigingen missen namelijk vaak personen die de capaciteiten bezitten om iets dergelijks
op te bouwen. Vanuit de gemeente kan ondersteuning worden geregeld met personen die wel over deze
capaciteit beschikken.

Tevens dient de gemeente de verenigingen te benaderen die een aanbod hebben voor senioren en
ouderen, die daarnaast de mogelijkheid hebben om de desbetreffende sportactiviteit aan te passen
gericht op mensen met een beperking/aandoening. Hierbij kan erop worden aangestuurd om een
samenwerking aan te gaan of deze af te sluiten met instellingen/interventieprogramma’s. Dit zal de opzet
van een aangepast sportaanbod vereenvoudigen.

Zoals gezegd is dit een richting die nader uitgewerkt zal moeten gaan worden. Dit zou kunnen in fase 2
behorende bij deze inventarisatie.
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De hoofdvragen beantwoord

“ Wat is het huidige sportaanbod voor volwassenen, kwetsbare groepen en ouderen in EdamVolendam?”

Op dit moment zijn er in de gemeente zo’n 139 activiteiten, zeven dagen per week, voor volwassenen,
kwetsbare groepen en/of ouderen. Ook hebben een aantal sportverenigingen geen concrete dagen en/of
tijden ingevuld, daarom hebben we deze niet op kunnen nemen in het weekprogramma. We hebben
hetgeen wat wel is ingevuld verder uitgesplitst en dat geeft ons het volgende beeld:


Sportaanbod specifiek geschikt voor kwetsbare groepen:

9 activiteiten



Sportaanbod specifiek geschikt voor ouderen:

12 activiteiten



Sportaanbod specifiek geschikt voor volwassenen:

16 activiteiten



Sportaanbod geschikt voor volwassenen/kwetsbare groepen:

4 activiteiten



Sportaanbod geschikt voor alle doelgroepen:

26 activiteiten



Sportaanbod geschikt voor volwassenen/ouderen:

72 activiteiten

Wat verder een heel positief punt is wat uit de inventarisatie naar voren is gekomen is het feit dat de
meeste sportverenigingen en/of lokale instellingen deelnemers met een beperking opnemen in hun
midden en deze laten meedraaien binnen het reguliere sportaanbod. In een enkel geval is er zelfs een
aparte groep voor deelnemers met een beperking.

Op de volgende pagina geven we het overzicht van de sportactiviteiten per dag in de week.
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“Wat zijn de wensen en behoeften m.b.t. sport en bewegen in Edam-Volendam voor volwassenen,
kwetsbare groepen en ouderen en hoe kan dit aanbod worden gerealiseerd?”

De beantwoording van deelvraag 2, op pagina 12, heeft ons al een globaal beeld geschetst van de stand
van zaken rondom de benadering van de doelgroep. Deze inventarisatie heeft zich gericht op het
sportaanbod en de wensen/behoeften vanuit de sportverenigingen en/of lokale instellingen. De
benadering van doelgroep en de bevraging daarbij naar de wensen en behoeften op het gebied van sport
voor volwassenen, kwetsbare groepen en ouderen is meegenomen in de zgn. ‘keukentafelgesprekken’.

Op dit moment is er nog geen terugkoppeling geweest vanuit het ‘breed sociaal loket’ richting de
beleidsmedewerker sport en daardoor hebben we niet de beschikking over de relevante data om een
antwoord te kunnen formuleren op deze hoofdvraag. Deze vraag kunnen wij dus niet beantwoorden.
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4. Overdenking

In deze overdenking wordt ingegaan op de beschrijving van de relatie tussen de eerder beschreven
conclusie(s) en het theoretische kader/de inhoudelijke oriëntatie. Uit de inhoudelijke oriëntatie is naar
voren gekomen dat het beleid m.b.t. de transities nog niet helemaal compleet is, voornamelijk waar het
gaat om het beleid aan de onderkant van de zgn. ‘zorgpiramide’. Inzicht in dit beleid ontbreekt
momenteel nog en daarvoor zou deze overdenking ingezet kunnen gaan worden. Want wat is nou precies
de rol van sport binnen de decentralisaties? Of beter gezegd, wat kan sport voor de decentralisaties
betekenen?

Met ingang van 1 januari 2015 zijn er bij de gemeenten drie grote taken bijgekomen, namelijk de
Jeugdzorg, een deel van de ABWZ gaat over naar de Wmo en het verzorgen van werk en inkomen wordt
uitgebreid naar mensen die nu een Wajonguitkering hebben of onder Wsw vallen. Dat is de nieuwe
Participatiewet geworden. De kern van deze decentralisaties komt neer op het vormen van een zgn.
participatiesamenleving. Gemeenten staan het dichtst bij hun burger en kunnen daardoor binnen de
nieuwe taken meer aansturen op het volwaardig meedoen in de maatschappij. Oftewel het in hun eigen
kracht zetten van burgers, zelf initiatief laten nemen, samenwerken en samen doen en kijken naar wat
nog wel kan in plaats van wat niet (meer) kan. Helaas gaan alle decentralisaties ook gepaard met
budgetkortingen. De landelijke verwachting is dat gemeente met meer preventie en integrale
dienstverlening minder budget nodig hebben.

Met al deze ontwikkelingen die op de gemeente afkomen, reist natuurlijk automatisch de vraag wat de rol
van sport in deze zou kunnen zijn. Blijven er wel voldoende gemeentelijke (financiële) middelen voor
sport beschikbaar? Het antwoord is natuurlijk ja, maar wel onder voorbehoud. De sportsector zal namelijk
wel zijn eigen rol in de decentralisaties moeten gaan claimen/gaan vervullen en ervoor zorgen dat ze aan
de juiste tafel terechtkomen. Dat vergt kennis, visie en organisatie, ook vanuit de sportverenigingen!
Want wat is de rol van sport bij deze transities? Voor de meeste, en ook voor de meeste gemeenten, is
het eigenlijk nog een beetje een ‘ver van mijn bed show’.

Sport is niet als wettelijke taak benoemd en dat betekent dat de sportsector zijn eigen bijdrage aan deze
nieuwe situatie zelf zal moeten vaststellen. In onze visie kan sport zeker een belangrijke bijdrage leveren
en een verbindende factor zijn in de vernieuwde participatiemaatschappij.
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Maar hoe kan de sport bijdragen aan de zo gewenste inzet op preventie? Wat heeft sport te bieden aan
mensen die moeite hebben aan deze participatiemaatschappij? En qua organisatie zal eerst moeten
worden vastgesteld wie eigenlijk de sportsector vormen. Vandaar dat we ook deze inventarisatie van het
sportaanbod in Edam-Volendam hebben uitgevoerd onder sportverenigingen en lokale instellingen.

Om aan te sluiten bij de gehouden inventarisatie en de eerder genoemde keuzeopties hierbij nog een
aantal aanbevelingen in zijn algemeenheid om sport een rol te geven bij de decentralisaties in het sociale
domein, alsmede een aantal aandachtspunten om het proces verder in gang te zetten.

1. Zoek aansluiting bij de laagdrempelige activiteiten in de buurt, waar de doelgroep komt en breng
daar sport en bewegen in;
2. Vergroot het ledenbestand/deelnemers door inschakeling van bijvoorbeeld de bijstandscliënten
in de sport en betrek ze ook in het vrijwilligerswerk;
3. Breng activiteiten in de buurt, leg (als het er nog niet is) contacten met school, buitenschoolse
opvang, etc.;
4. Geef (overlast-)jongeren taken en bevoegdheden, maak ze verantwoordelijk voor onderdelen van
het sportprogramma. Jongeren die nodig zijn, hebben geen tijd meer voor overlast;
5. Schakel inwoners met een uitkering in als vrijwilliger en/of leidt ze op tot sportcoach;
6. Sport in combinatie met goede voeding (bijvoorbeeld geen vet in de kantine) voorkomt obesitas;
7. Verminder de taal- en ontwikkelachterstand door inschakeling van een ‘buitenspeeljuf’ (of
meester) in de pauzes op school;
8. Biedt nieuwkomers eerst een goedkoop ‘startersabonnement’ aan, laat mensen eerst kennis
maken;
9. Zorg dat sport en bewegen wordt opgenomen in het sociaal wijkteam/zorgteam;
10. Leg contacten met zorginstellingen en schakel licht verstandelijke gehandicapten in voor sport en
vrijwilligerswerk;
11. Leg contact met GGZ-sportinitiatieven, zodat ook deze groep kan overstappen naar de reguliere
sport.

Sport moet niet meer als doel op zichzelf worden gezien, maar moet gezien worden als middel! Voor
welke beleidsterreinen kan sport als middel wat betekenen?
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Gezondheid


Meer gezonde levensjaren;



Concentratievermogen, motorische vaardigheden (jeugd);



Voorkomen/oplossen sociaal-emotionele klachten en depressie;



Geheugen (ouderen).

Jeugd en Onderwijs


Schoolprestaties verbeteren via motorische en zelfsturende vaardigheden;



Positieve ontwikkeling en vorming via sport;



Het opdoen van sociale vaardigheden.

Participatie


Gevoel van eigenwaarde bij kwetsbare groepen;



Arbeidsmarkt re-integratie;



Bestrijden van sociaal isolement (allochtone vrouwen, eenzamen ouderen, etc.).

Wijken


Contacten tussen buurtbewoners;



Veiligheid en leefbaarheid;



Multifunctioneel ingerichte sportplekken als ontmoetingsplaatsen;



Buurtsportvereniging.

Voor wie in het bijzonder


Die groepen die traditioneel vanuit de welzijnssector worden ondersteund;



Die groepen die baat hebben bij preventieve gezondheidszorg;



De Participatiewet in brede zin.
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Meer specifiek


Mensen met een fysieke of verstandelijke beperking;



Jongeren (in brede zin);



Ouderen (zelfredzaamheid);



Werklozen;



Uitkeringsgerechtigden;



Allochtonen.

Wat kan sport bijdragen aan de transities?


Structuur in het leven aanbrengen;



Gezondheid en gezonde leefstijl stimuleren;



Regelmaat in dagbesteding;



Deelname aan sociaal leven (participatie);



Leren omgaan en samenwerken met anderen;



Versterken eigenwaarde en zelfbeeld;



Zingeving;



Bestrijden en voorkomen eenzaamheid en depressie;



Brug vormen naar onderwijs en buurtwerk;



Opstap naar vrijwilligerswerk en betaald werk.

Wat zijn de randvoorwaarden voor een maatschappelijke bijdrage vanuit de sport?


Sportaanbieders die maatschappelijke activiteiten willen en kunnen ondernemen;



Kennis over mogelijkheden en beperking van sport;



Ondersteuning sportaanbieders bij omvang met kwetsbare groepen;



Motivatiegericht sportklimaat (positief opvoed- en opgroeiklimaat);



Samenwerking tussen sociale sector en sportsector;



Kundige vrijwilligers;



Professionals.
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Bijlage 1: Overzicht van benaderde sportverenigingen en hun contactpersonen

Naam vereniging

Naam contactpersoon

Atletiekvereniging Edam

Dhr. John Buikman

Badmintonclub Waterland

Dhr. Kees Klouwer

Basketbalvereniging Volendam

Dhr. Mitch Runderkamp

Biljartvereniging Edam’87

Dhr. Piet Springer

Biljartvereniging Het Centrum

Dhr. T. Lustig

Biljartvereniging Het Groene Laken

Dhr./Mevr. T. Verhoek

Bowlingvereniging Volendam

Mevr. Nel Tel

Bridgeclub de Gevangenpoort

Mevr. Lia Guijt

Bridgeclub Dubbel & Dwars

Mevr. Ellie Bos-Hessels

Bridgeclub Edam

Mevr. G. van Oostveen

Bridgeclub Volendam

Dhr./Mevr. A. Sweering

Budocentrum Fun & Fit

Dhr. Michel Posthumus

Damclub Ons Genoegen

Dhr. Paul Sier

EVC Edam

Dhr. Theo van Diepen

Goalballvereniging De Dwarsliggers

Dhr. Wim Hoogterp

HV KRAS/Volendam

Dhr. Piet Kes

IJsclub Edam

Dhr. Jacques Snoek

IJsclub Volendam

Dhr. Wim Runderkamp

JBV Boule Lef

Dhr. Gerard Blondeau

Kanovereniging Edam

Dhr. Theo Mol

RKAV Volendam

Dhr. Jan Kwakman

Schaakclub Volendam

Dhr. Nico Koning

Schietsportvereniging de Vrijheid Edam

Dhr. Jan-Peter vd Bos

Tafeltennisvereniging Victory’55

Dhr. Jacques van Westen

Tennisvereniging Dijkzicht

Dhr. Kees de Boer

Toerclub Volendam

Dhr. Rob van der Plas

Turnvereniging de Beukers

Mevr. Tonia Reijers

Turnvereniging Sint Mauritius

Dhr. Alfred Schilder

Naam vereniging

Naam contactpersoon

Volleybalvereniging MOVE

Dhr. Bart Wolke

Wandelvereniging ’n Loopie

Dhr. Paul Moormann

Wielervereniging H&F Schilders Volendam

Dhr. Piet Schilder

ZVV Volendam

Dhr. Kees Veerman

Zwemvereniging EDVO

Dhr. Carlo Smit

Bijlage 2: Overzicht van benaderde lokale instellingen en hun contactpersonen

Naam vereniging

Naam contactpersoon

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam

Mevr. Jera van Gelder

De Zorgcirkel / Sint Nicolaashof

Dhr. Tim Jonk

Seniorenraad Edam-Volendam

Dhr. Cas Schilder

Stichting de Pinguïns

Mevr. Mieke Helgering

Stichting Invident

Mevr. Marijke de Fraiture

VVGV ’t Nest Volendam

Mevr. Nel Emke

Bijlage 3: Beschrijving Walt Disney Strategie

Walt Disney is voor vele mensen het symbool voor de mogelijkheden om een succesvol imperium op te
bouwen op basis van creativiteit en fantastische ideeën. Hij had het vermogen om te doen wat alle
vernieuwers doen: om iets dat alleen in fantasie bestaat om te zetten in realiteit die de werkelijkheid van
een anderen op een positieve manier beïnvloedt. Robert Dilts, NLP-ontwikkelaar, heeft Walt Disney’s
denkmodel gemodelleerd. Een van de belangrijkste elementen uit zijn strategie was zijn vermogen om iets
te onderzoeken en te bekijken vanuit verschillende perspectieven en zijn voordeel te doen met de
synergie van die verschillende perspectieven. Disney creëerde eerst een droom of een visie van een film
als geheel en van de afzonderlijke personages. Vervolgens ging hij na in hoeverre zijn voornemens
realiseerbaar waren.

Hij woog de beschikbare middelen, tijd en bronnen tegen elkaar af en verzamelde alle informatie die hij
nodig had om te zorgen dat de film met succes kon worden geproduceerd, zodat de droom werkelijkheid
kon worden.

Vervolgens plaatste hij zich op het standpunt van de kritische bioscoopbezoeker. Hij vroeg zich af: is dit
interessant genoeg, is dit onderhoudend genoeg, moest hij knippen, ook al was hij zo aan het materiaal
gehecht.

Disney maakte gebruik van drie verschillende processen: die van Dromer, de Realist en de Criticus. De
dromer is nodig om ongekende, creatieve en nieuwe ideeën en doelen te genereren en te formuleren. De
Realist-fase is nodig om je voor te stellen hoe die ideeën in de praktijk gerealiseerd zouden kunnen
worden om het echt doorleefd te ervaren. De Criticus-fase is nodig om de ideeën te toetsen, te filteren en
te verfijnen.

Middels het doorlopen van deze drie processen samen met u op woensdag 12 december as. willen we
inzichtelijk maken welke ideeën, wensen, behoeften, etc. er allemaal bij de aanwezigen leven. De
concrete vragen waar we gezamenlijk een antwoord op gaan formuleren zijn:


Wat is uw droom op het gebied van een sport- en beweegaanbod in de Gemeente Zeevang? Wat
zou u graag willen?



Hoe zou u uw droom realiteit maken? Hoe gaan we dat doen?



Wat zou er allemaal mis kunnen gaan? Waarom zou uw droom geen werkelijkheid kunnen
worden?

Van te voren zal niet bekend zijn welke positie de overhand zal hebben. Waarschijnlijk zal tijdens de
bijeenkomst een evenwicht worden bereikt middels de positie die ondervertegenwoordigd is. Want
creativiteit ontstaat door de juiste combinatie van de drie genoemde posities.

Als je jezelf wilt verzekeren van opbouwende kritiek en afbrekende kritiek vermijden, bedenk dan dat de
Criticus niet realistischer is dan de Dromer. Hij vertegenwoordigt slechts een andere wijze van denken
over de gegeven mogelijkheden. De Criticus bekritiseert niet de Dromer of de Realist, hij bekritiseert het
Plan.

Bijlage 4: Vragenlijst

Achter deze pagina treft u een hardcopy-versie van de vragenlijst aan die via de e-mail is opgestuurd naar
de contactpersonen van de benaderde sportverenigingen en lokale instellingen.

Bijlage 5: Uitgebreide beschrijving van het ‘transitiebeleid’ in de gemeente Edam-Volendam

“De zorg vanaf 2015 in Edam-Volendam. Zo gaan wij het doen!
Op 1 januari komen er veel nieuwe zorgtaken bij de gemeente te liggen. De afgelopen tijd is de gemeente
druk bezig geweest om alles zo goed mogelijk voor u te organiseren, zodat er voor u zo weinig mogelijk
verandert.”1

“Hulp bij het huishouden in Edam-Volendam
Bij ons in de gemeente gaat er niet zoveel veranderen. En zeker niet zomaar ineens. Er komt altijd een
gesprek wanneer een indicatie afloopt. Het zogeheten ‘keukentafelgesprek’. Dan gaan we kijken hoe het
maatwerk op die situatie toe te passen is. Het is dan het handigst om het bij u thuis te doen, omdat de
consulent dan het best de situatie kan beoordelen en kijken hoe de omstandigheden zijn. Maar dat
gesprek kan ook gewoon bij het Wmo-loket plaatsvinden.
Tijdens dat gesprek wordt er echt gekeken naar wat u nodig heeft, wat u daar zelf in kunt betekenen en in
hoeverre uw omgeving daar een rol in kan spelen. Als dat duidelijk is dan pas kijken we wat de gemeente
kan doen.
Voorlopig verandert er in deze gemeente dus nog niet zoveel. In de loop van het jaar wordt er samen met
de regiogemeenten gekeken hoe een en ander in te toekomst vormgegeven kan worden.”2

“Jeugdzorg in Edam-Volendam: één gezin, één plan
Er is veel te doen over de jeugdzorg die naar de gemeenten wordt overgeheveld. Toch ziet de gemeente
Edam-Volendam het als een goede zaak. Het voordeel dat de gemeente vanaf 1 januari verantwoordelijk
is voor de jeugdzorg is dat er nu voor één gezin één plan gemaakt kan worden. De gemeente kan veel
beter haar netwerken inschakelen en andere creatieve oplossingen bedenken voor de problemen als het
hoe het tot dusver ging. De lijnen worden korter en de bereidheid elkaar te helpen wordt groter.

1

http://www.edam-volendam.nl/inwoner/de-zorg-vanaf-2015_42926/, geraadpleegd op 23 april 2015
http://www.edam-volendam.nl/inwoner/de-zorg-vanaf-2015_42926/item/hulp-bij-het-huishouden-in-edam-volendam_67447.html, geraadpleegd
op 23 april 2015
2

Een voorbeeld. We hebben nu de situatie dat er een hulpverlener voor een kind uit groep A zit en een
ander voor B en de moeder zit bij de verslavingszorg of schuldsanering. De hulpverlening is dus gespreid
en onoverzichtelijk. Het is dus nu zo dat er een hele rits aan hulpverleners binnen het gezin kan zijn, die
los van elkaar handelen omdat ze allen voor één iemand verantwoordelijk zijn.

Vanaf 1 januari zeggen we: één gezin, één plan. Er is één gezinsregisseur. Die bewaakt het opgestelde plan
en daar worden ook prioriteiten aangegeven. Als je dan naar het totaalplaatje van zo’n gezin kijkt, kun je
goed aangeven wat het eerst moet worden aangepakt. Dan is het vaak het oplossen van de
schuldproblematiek of van verslavingsproblematiek, nog vóórdat er begonnen kan worden aan het
verbeteren van de omstandigheden voor dat kind.”3

“Mantelzorg in Edam-Volendam
Vanaf 2015 zullen mantelzorgers in onze gemeente veel zorg en ondersteuning blijven ontvangen.
Misschien wel weer meer dan nu. De gemeente blijft hier aandacht aan geven. De gemeente blijft
onderzoeken of de mantelzorger de taken wel aan kunnen. En of de mantelzorger zelf hulp nodig heeft,
bijvoorbeeld om overbelasting te voorkomen. Het is belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te
voorkomen. Wanneer overbelasting dreigt is vaak (tijdelijke) ondersteuning mogelijk. Wat kunt u doen?
De gemeente kan u als mantelzorger ondersteunen. Neem daarvoor contact op met het Servicepunt
Mantelzorg Edam-Volendam, tel: 0299-323103.

Gemeenten kunnen jaarlijks een ‘blijk van waardering’ geven aan de mantelzorgers in de eigen gemeente.
In onze gemeente zal er in 2015 uitbreiding van de formatie Mantelzorgondersteuning zijn ten behoeve
van de respijtzorg (vervangende zorg). Tevens wordt er op de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’ een
activiteit georganiseerd waarbij de gemeente haar waardering uitspreekt naar alle mantelzorgers in de
gemeente. En de mantelzorgers ontvangen een ‘Bottertje’. Ook wordt er geld beschikbaar gesteld voor
activiteiten ten behoeve van de mantelzorgondersteuning zoals bijv. extra werving en scholing van
zorgvrijwilligers.”4

3

http://www.edam-volendam.nl/inwoner/de-zorg-vanaf-2015_42926/item/jeugdzorg-in-edam-volendam-een-gezin-een-plan_67450.html,
geraadpleegd op 23 april 2015
4 http://www.edam-volendam.nl/inwoner/de-zorg-vanaf-2015_42926/item/mantelzorg-in-edam-volendam_67451.html, geraadpleegd op 23 april
2015

“Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) verandert niet in Edam-Volendam
Ook in 2015 blijft de gemeente verantwoordelijk voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV) van
mensen die door een ziekte of beperking niet met het openbaar vervoer kunnen reizen en daardoor niet
goed mee kunnen doen met sociale activiteiten in de omgeving.

Voor het reizen met het AOV heeft u een indicatie nodig. Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u
informeren hoe u deze indicatie kunt aanvragen. Voor het reizen met het AOV ontvangt u een
vervoerspas. Ieder pasje is voorzien van een nummer. Dit is uw persoonlijke nummer dat u altijd moet
noemen als u bij de centrale een rit reserveert. Bij het instappen laat u de pas zien aan de chauffeur.”5

“Het persoonsgebonden budget (pgb) in Edam-Volendam
In 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Er gelden wel
strengere eisen. Komt u of uw kind in 2015 in aanmerking voor begeleiding, dagbesteding of logeren? Dan
kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U moet daarvoor uitleggen waarom de zorg in
natura niet geschikt is in uw situatie. Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:


U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook
iemand machtigen om dit voor u te doen.



De zorg ie u inkoopt, moet doeltreffend zijn (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en
veilig zijn.

De gemeente kan niet ‘zomaar’ een pgb weigeren. Als u (of uw gemachtigde) het pgb kunt beheren en u
goede en veilige zorg inkoopt, kan de gemeente het pgb niet weigeren.

Soms is zelf ingekochte zorg duurder dan zorg in natura. Dat is geen reden om een pgb te weigeren. De
gemeente betaalt het bedrag dat de zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaalt u dan zelf.

Pgb voor huishoudelijke hulp
Ook in 2015 is het mogelijk om huishoudelijke hulp in te kopen met een pgb. Dat kan als u huishoudelijke
hulp krijgt als ‘maatwerkvoorziening’ zoals nu in Edam-Volendam.

5

http://www.edam-volendam.nl/inwoner/de-zorg-vanaf-2015_42926/item/aanvullend-openbaar-vervoer-aov-verandert-niet-in-edamvolendam_67453.html, geraadpleegd op 23 april 2015

Heeft u een pgb voor huishoudelijke hulp en wil de gemeente dit omzetten naar een algemene
voorziening? Dan biedt de gemeente u een overgangsperiode. De gemeente bepaalt zelf hoe lang die
periode is.

Familieleden of mantelzorgers betalen met het pgb
U kunt in principe de hulp van familieleden en mantelzorgers inkopen met uw pgb. Gemeenten kunne
hier wel voorwaarden aan stellen, en een lager tarief rekenen dan voor ondersteuning door een
beroepskracht.

Betalingen via de Sociale verzekeringsbank
Het pgb wordt niet meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale verzekeringsbank krijgt het geld en
betaalt uw hulpverleners. U bepaalt wel zelf wie uw hulpverleners zijn en hoeveel hulp u bij wie
inkoopt.”6
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http://www.edam-volendam.nl/inwoner/de-zorg-vanaf-2015_42926/item/het-persoonsgebonden-budget-pgb-in-edam-volendam_67456.html,
geraadpleegd op 23 april 2015

Bijlage 6: Uitgebreide beschrijving van het ‘transitiebeleid’ in de gemeente Waterland

Schoolmaatschappelijk werk
Voor de jeugd gaan wij meer inzetten op de rol van de schoolmaatschappelijk werker. Als het niet zo
lekker gaat op school, dan ligt dat soms aan de situatie thuis. De leerlingen en hun ouders kunnen dan
samen met de schoolmaatschappelijk werker op zoek gaan naar een oplossing.

Samenwerking met huisartsen
De huisarts speelt een belangrijke rol omdat hij het gezin, de voorgeschiedenis en de context kent. De
huisarts mag ook direct doorverwijzen naar jeugdhulp. Hierover willen wij goede afspraken maken met de
huisartsen.”7

“Een plek (ingang) voor uw vragen
Wanneer eigen kracht en/of omgeving en de algemene voorzieningen geen oplossing bieden, kunt u
terecht bij de gemeente. Wij werken toe naar een zogenaamde ‘brede toegang’. Wij bedoelen daarmee
dat u op één plek terecht kunt voor al uw vragen. De toegangsfunctie is vanuit de gedachte van een
integrale aanpak en brede zorg en ondersteuning belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u
straks naartoe kunt met uw vraag en dat u niet hetzelfde verhaal meerdere keren aan verschillende
instanties hoeft te vertellen.

Hoe gaan wij dit bereiken?
Kernteam Jeugd en Gezin
Voor de jeugd hebben wij een nieuw kernteam jeugd en gezin samengesteld. Wij hebben dit gedaan
omdat wij veel nieuwe taken krijgen op het gebied van de jeugd.

Dit team bestaat uit professionals uit de jeugdzorg, die samen bepalen of er bij ingewikkelde problemen
(waar meerdere onderwerpen een rol spelen) specialistische zorg nodig is. Het team biedt zelf lichte hulp
(bijv. gezinsondersteuning), maar ook kan doorverwijzen.

7

http://www.waterland.nl/over-waterland/welzijn/sociaal-domein-per-1-januari-2015/sociaal-domein-in-waterland/versterken-van-de-algemenevoorzieningen/, geraadpleegd op 23 april 2015

Wmo-loket
In het Wmo-loket wordt informatie en advies gegeven over Wmo-onderwerpen en worden aanvragen
voor Wmo-voorzieningen (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer, rolstoel)
afgehandeld. Na melding van een vraag wordt er door de Wmo-consulenten een ‘keukentafelgesprek’
met u gevoerd, in de regel bij u thuis. In dit gesprek wordt ingegaan op uw vraag en worden oplossingen
besproken. Hierbij wordt gekeken naar wat u zelf kunt, met behulp van uw omgeving of met algemene
voorzieningen. Als hierdoor het probleem niet of onvoldoende opgelost kan worden kan een Wmovoorziening worden aangevraagd. Bij een Wmo-vraag wordt ook gekeken of er problemen spelen op
andere terreinen zoals bij de kinderen of op financieel gebied.

Sociale zaken
Bij sociale zaken kunt u terecht voor het financiële vangnet (uitkering voor levensonderhoud of bijzondere
bijstand) en voor het meedoen in de maatschappij (participatie). De consulenten van sociale zaken
brengen uw situatie in beeld en zoeken samen met u naar een passende oplossing. Dat kan bijv. zijn een
uitkering, re-integratie naar werk, vrijwilligerswerk, etc.”8

“Aanbieden van individuele-/maatwerkvoorzieningen
Individuele voorzieningen zijn bedoeld voor inwoners die niet (voldoende) geholpen kunnen worden
vanuit hun sociale netwerk en/of door vrij toegankelijke algemene voorzieningen. Er is specifieke,
gespecialiseerde of intensieve ondersteuning nodig (voor jeugdigen soms in het gedwongen kader). Een
individuele voorziening kan een product zijn (zoals een rolstoel of scootmobiel), maar ook een dienst of
begeleiding (zoals het aanpassen van de woning of specialistische dagbesteding). De individuele
voorzieningen zijn niet rechtstreeks/vrij toegankelijk. Daarvoor heeft u altijd een beschikking (indicatie)
nodig.

Hoe gaan wij dit bereiken?
Werkgeversdienstverlening
Werkgevers spelen een cruciale rol bij het bieden van mogelijkheden om onze inwoners naar vermogen te
laten deelnemen aan de samenleving.

8

http://www.waterland.nl/over-waterland/welzijn/sociaal-domein-per-1-januari-2015/sociaal-domein-in-waterland/een-plek-ingang-voor-uwvragen/, geraadpleegd op 23 april 2015

Wij gaan daarvoor samen met de andere gemeente in de regio afspraken maken met werkgevers voor de
invulling van reguliere vacatures, om werkervarings- en stageplaatsen te creëren, ook voor mensen met
een arbeidsbeperking. Daarnaast gaan we kijken of door het geven van loonkostensubsidie aan de
werkgever of door aanpassing van een werkplek mensen aan het werk geholpen kunnen worden.

Inkoop specialistische zorg
Waterland is te klein om alle zorg zelf beschikbaar te hebben. Wij kopen daarom zorg in met andere
gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Voor de jeugd kopen wij zelfs zorg in met de stadsregio
Amsterdam. Het gaat dan om hele specialistische zorg (zoals geestelijke gezondheidszorg of verblijfszorg).
Wij hebben jaarlijks maar een paar kinderen die hier gebruik van maken. Het aanbod is beschikbaar als wij
dat nodig hebben.

Financiële ondersteuning
Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze inwoners bij het vinden van een
werkplek en het bieden van een (tijdelijk) inkomen in de vorm van een bijstandsuitkering of het bieden
van inkomensondersteuning in de vorm van bijzondere bijstand in het kader van armoedebeleid. We
bieden daarmee een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft.

Overgangsregeling
Voor de inwoners die nu zorg ontvangen, blijft deze zorg beschikbaar (bij de huidige aanbieder). Wij
noemen dit het overgangsrecht. In de loop van 2015 gaan wij met iedereen in gesprek om te kijken of de
huidige zorg nog nodig en naar wens is. Voor diegene die nu een Wajonguitkering hebben of werken met
een WSW indicatie verandert er niets.

Bijlage 7: Uitgebreide beschrijving van het ‘transitiebeleid’ in de gemeente Zeevang

“Breed loket 0 tot 100 jaar
Alle mensen moeten kunnen participeren in de samenleving. Mensen zijn hier allereerst zelf voor
verantwoordelijk. Mocht het niet zelf lukken dan kan de gemeente u hierbij ondersteunen.
Heeft u vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, opvoeding en financiën? Heeft u hulp nodig bij het
invullen van formulieren of bij het melden van problemen of belemmeringen? Kunt u zich minder goed
redden door ouderdom, een chronische ziekte of een beperking? Heeft u ondersteuning nodig bij de
opvoeding van uw kinderen? Of wilt u slimme tips in de omgang met uw tiener?
Het Breed Loket is een samenvoeging van het Wmo-loket, het Wijksteunpunt en het Centrum Jeugd en
Gezin. De medewerkers van het breed loket 0 tot 100 jaar vormen samen een team en helpen u graag op
weg met passende adviezen, ondersteuning en dienstverlening. Het werken als een team maakt het
makkelijker om tot een passende oplossing te komen. Vooral wanneer er meerdere vragen in een gezin of
huishouden zijn.

Ondersteuning en voorzieningen
Bij het Breed Loket 0 tot 100 jaar wordt hulp geboden aan het individu, gezinnen en partners. Er is
ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied. U kunt hier terecht voor:


Woonvoorzieningen, zoals een toiletstoel, douchestoel en traplift of noodzakelijke verbouwingen,
hulpmiddelen zoals rolstoelen, vervoersvoorzieningen zoals collectief (openbaar) vervoer of
scootmobiel, gehandicaptenparkeerkaarten, hulp bij het huishouden



Begeleiding zoals individuele ondersteuning of groepsbegeleiding zoals dagbesteding of
kortdurend verblijf in het kader van respijtzorg



Opgroeien en opvoeden met vragen over voeding, slapen, gedrag en omgaan met pubers. Het
Centrum Jeugd & Gezin is onderdeel van het Breed Loket, waar ook de toegang tot alle vormen
van Jeugdhulp is geregeld, inclusief specialistische hulp voor bijvoorbeeld jongeren met een
verstandelijke beperking en ondersteuning of behandeling door de geestelijke gezondheidszorg.



Werk en inkomen, zoals het aanvragen van een bijstandsuitkering en begeleiding naar werk.



Hulp bij het invullen van formulieren en bemiddelen voor de inzet van Praktische diensten zoals
klusjes in huis, boodschappen en persoonlijke ondersteuning.



Ondersteuning speciaal voor Mantelzorgers

Het Breed Loket is te bereiken via het klantContactCentrum van de gemeente: t. 0299-409409 / e.
info@breedloketzeevang.nl.”9
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http://www.zeevang.nl/internet/breed-loket-0-tot-100-jaar_3521/, geraadpleegd op 23 april 2015

Bijlage 8: Compleet overzicht sportaanbod volwassenen

Achter deze pagina treft u het totaaloverzicht van het sportaanbod voor volwassenen aan die via de
inventarisatie zijn aangegeven door de sportverenigingen en lokale instellingen.

Inventarisatie Sportaanbod Edam-Volendam
AV Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:

Volwassenen
Complex Atletiekvereniging Edam
Burgemeester Versteeghsingel 5 te Edam
John Buikman
www.avedam.nl

AV Edam's aanbod voor volwassenen:
Dag(en) en tijd(en):
Senioren / Veteranen - Looptrainingen Algemeen

Lopen en technische onderdelen voor zowel recreant als wedstrijdatleet
Ma
Di

Wo
Do

Senioren - Technische training

Ma

Wo
Vr

Zo

19.30-20.30
18.00-19.30
18.45-20.30
19.30-21.00
20.00-21.30
09.00-10.00
18.00-19.30
18.45-20.30
19.30-21.00
19.00-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.00-20.00

Looptraining algemeen
Looptraining algemeen
MILA Selectie
Looptraining algemeen
Trimgroep Theo Buiten
Looptraining algemeen
Looptraining algemeen
MILA Selectie
Looptraining algemeen
Polstokspringen
Selectie Springen
Krachttraining
Conditie Werpen
Selectie Springen
Selectie Werpen
Aangepast Sporten

18.45-20.25
09.30-11.30
10.30-12.00

Polstokspringen
Selectie Kogelslingeren
Werptraining

Tini Zwarthoed
Wim Edam
Cees Beets
Paul Kraakman, Louis Zwarthoed, Rick Westerdaal
Theo Buiten
Tini Zwarthoed, Margreet Werkhoven
Wim Edam
Cees Beets
Paul Kraakman, Louis Zwarthoed, Rick Westerdaal
Cees Beets
Thomas Kok
Nick Jonk, Thomas Kwakman, Jan Tuijp
Wim Roos
Thomas Kok
Martijn Baart
Margreet Werkhoven, Michiel van Oort, Ellen Molenaar, Nel Jonkerman,
Ruzica Suran,Tini Zwarthoed en Eugenie van Heusden
Cees Beets
Erwin Bökenkamp
Martijn Baart

Badmintonclub Waterland
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sporthal Opperdam Oud

Volwassenen
Sporthal Opperdam
Heideweg 4
Kees Klouwer
www.bcwaterland.nl
Di
Za
Za

20.30-22.30
09.30-11.00
11.00-12.30

Recreatief badminton
Recreatief badminton
Recreatief badminton

Basketbalvereniging Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Veteranen - Sportzaal de Kreil

Volwassenen
Sporthal Opperdam, Sportzaal de Kreil, Sporthal de Seinpaal
Heideweg 4, Val van Urk 1 en Wester Ven 45 te Volendam
Mitch Runderkamp
www.basketbalvolendam.nl
Vr

18.00-19.30

Biljartvereniging Edam'87
Doelgroep:

Volwassenen

Veteranen

Geen trainer / Zelf trainen

Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Kelderverdieping Hof van Holland

Kelderverdieping Restaurant Hof van Holland
Lingerzijde 69 te Edam
Piet Springer
www.biljartclubedam87.nl
Di
Do

Middag
Avond

Recreatiegroep
Wedstrijdgroep

Biljartvereniging Het Centrum
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Volwassenen
Café de Boei
Hoogstraat 4 te Edam
Dhr. T. Lustig

Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld
Bowlingvereniging Volendam
Biedt activiteiten voor:
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Bowling de Zedde

Volwassenen, Ouderen
Volwassenen, Ouderen
Bowling de Zedde
Heideweg 1 te Volendam
Nel Tel
www.bowlingvv.nl
Ma
Di
Do

19.30-21.30
21.30-23.30
19.30-21.30
21.30-23.30
09.30-11.30

Competitie bowlen
Competitie bowlen
Competitie bowlen
Competitie bowlen
Competitie bowlen

Bridgeclub Dubbel & Dwars
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
De Burghwal Edam

Volwassenen
De Burghwall
Achterhaven te Edam
Ellie Bos-Hessels
www.nbbclubsites.nl/club/4081
Wo

19.30

Bridgen/Zomeravonddrives

Bridgeclub Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Volwassenen, Kwetsbare groepen, Ouderen
De Burghwall Edam
Achterhaven 89 te Edam
Mevr. G. van Oostveen
n.v.t.
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Bridgeclub de Gevangenpoort
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:

Volwassenen
Restaurant de AMVO
Julianaweg 106 te Volendam
Lia Guijt
www.nbbclubsites.nl/club/4072/clubgegevens

Dag(en) en tijd(en):
Restaurant de AMVO

Wo

19.30

Bridgen

Budocentrum Fun & Fit
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Dojo Volendam
Dojo Edam Twiskepolderstraat
Dojo Edam Oosthuizerweg

Volwassenen
Sportzaal de Schoolstraat, Sportzaal Twiskepolderstraat, Sportzaal Oosthuizerweg
Schoolstraat 7 te Volendam en Langemeerstraat, Oosthuizerweg te Edam
Michel Posthumus
www.funenfit.com
Wo
Za
Vr
Ma
Wo

16.45-18.00
14.30-16.00
18.45-19.45
17.30-19.00
18.45-20.00

Judo Senioren
Judo Senioren
Judo Senioren
Tia Jitsu
Tia Jitsu

Michel Posthumus, et. Al
Michel Posthumus, et. Al
Michel Posthumus, et. Al
Michel Posthumus, et. Al
Michel Posthumus, et. Al

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
PX Volendam - Kelderverdieping

Volwassenen
PX Volendam, Sporthal Opperdam, Maria Goretti, de Singel, SBO de Botter,
WJ Tuijnstraat te Volendam, Heideweg, Foksiastraat te Volendam en Burg. Versteeghsingel, Hendric Dirckszstraat te Edam
Jera van Gelder
www.cbwedamvolendam.nl
Ma
Ma
Wo

Do

PX Volendam - Theaterzaal

Vr
Do

PX Volendam - Buurtcentrum
Singel Edam

Ma
Ma

Di

Do
SBO de Botter Edam
Sporthal Opperdam
Maria Goretti

Di
Wo
Do
Ma
Di
Wo
Do

18.00-19.00
19.00-20.30
09.00-10.00
10.00-11.00
19.15-20.15
19.30-20.45
20.45-22.00
20.45-22.00
09.00-10.00
19.30-20.45
20.45-22.00
20.45-22.00
14.00-17.00
09.00-10.00
10.00-11.00
10.15-11.15
13.00-14.00
14.15-15.15
15.45-16.45
13.30-14.30
19.00-20.15
14.00-15.00
09.30-10.30
09.30-11.30
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00

Stichting de Pinguïns Edam-Volendam
Doelgroep:

Volwassenen

Zumba
Karate
Pilatus
Werken aan je fitheid
Zumba
Stijldansen (beginners)
Stijldansen (Gevorderd)
Stijldansen (Vergevorderd)
Zumba
Stijldansen (beginners)
Stijldansen (Gevorderd)
Stijldansen (Vergevorderd)
Denksportclub
Tai-Chi (Beginners)
Hatha Yoga
Tai-Chi (Gevorderden)
Werken aan je fitheid (actief)
Werken aan je fitheid (speciaal)
Shaolin Kung Fu
Werken aan je fitheid (actief)
Hatha Yoga
Seniorensport 55+
Seniorensport 55+ GALM
Sportinstuif Senioren 65+
Yoga (Ontspanning)
Yoga (Ontspanning)
Yoga (Ontspanning)
Yoga (Ontspanning)

Johan Buijs
Marian Muhren
Vera Wolke
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Frans Vlugt, Cor Karregat, Kees Molenaar
Lies Simons
Corrado Sacchetta
Lies Simons
Vera Wolke
Vera Wolke
Sifu Lyndon Oudsten, Ginny Chow
Vera Wolke
Corrado Sacchetta
Erika Kuhnemann
Gerrie Stolp
Marion Vrind-Mooijer
Helena Zwetsloot
Helena Zwetsloot
Helena Zwetsloot
Helena Zwetsloot

Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Zwembad de Waterdam

Zwembad de Waterdam
Harlingenlaan 25 te Volendam
Marijke Helgering
www.depinguins.nl
Za

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

Kleine bad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Kleine bad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Alle baden

Watergewenning
Zwemvaardigheid 1, 2, 3, trimzwemmen, begeleid zwemmen
Begeleid zwemmen
Watergewenning, eerste zwemslagen
Zwem ABC, trimzwemmen, snorkelen, begeleid zwemmen
Begeleid zwemmen
Vrij zwemmen

EVC Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
EVC - A-Veld Voor
EVC - C-Veld Voor

Volwassenen
EVC Complex
Keetzijde 22 te Edam
Theo van Diepen
www.evc-edam.net
Wo
Do

20.15-21.30
20.15-21.30

Senioren Gemengd
Senioren Gemengd

Goalballvereniging De Dwarsliggers
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sportzaal Edam Twiskepolderstraat

Volwassenen
Sportzaal Langemeerstraat
Hoek Twiskepolderstraat te Edam
Wim Hoogterp
www.goalball.net
Wo

18.30-19.30
19.30-20.00

Conditietraining
Goalballtraining

Tim Jonk, et. Al
Tim Jonk, et. Al

Gymnastiek-, Dans- en Turnvereniging De Beukers Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sportzaal Twiskepolderstraat Edam
De Botter Edam

De Singel Edam

Volwassenen
Sporthal Het Bolwerck, Sportzaal Langemeerstraat, De Botter, de Singel
Keetzijde, Hoek Twiskepolderstraat, Henrdic Dirckszstraat en Burg. Versteehgsingel te Edam
Tonia Reijers
www.debeukers.nl
Di
Ma
Ma
Do
Ma
Di
Wo
Do
Vr

20.00-22.00
09.00-10.00
10.00-11.00
14.00-15.00
09.00-10.00
10.00-11.00
09.30-10.30
20.00-21.00
08.45-09.45

Dames/Heren Trimmen
Conditietraining Dames 1
Conditietraining Dames 2
Pilates, 1x in de 2 weken
Zumba, Dance 16 jaar en ouder
Fitness/Aeroshape
Aeroshape 16+
Zumba
Zumba, Dance 16 jaar en ouder

Handbalvereniging KRAS/Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:

Volwassenen
Sporthal Opperdam, Sporthal de Seinpaal
Heideweg 4 en Wester Ven 45 te Volendam

Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sporthal Opperdam Nieuw
Sporthal de Seinpaal
Sporthal Opperdam Nieuw
Sporthal Opperdam Oud

Joost Ooms
www.handbalvolendam.nl
Ma
Di
Wo
Do

20.45-21.45
19.30-20.30
19.00-20.00
21.30-22.30

Heren 3 & 4
Heren 3
Recreanten Dames
Heren 3 & 4

Jaap Tol
Barbara Leen
Maart Admiraal
Arjan Hartong

Ijsvereniging Volendam
Biedt activiteiten voor:
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Volwassenen, Ouderen
Volwassenen, Ouderen
Ijsbaan Boelenspark, Ijsbaan 'de Westfries' Hoorn
Boelenspark te Volendam, Westfriese Parkweg 5 te Hoorn
Wim Runderkamp
www.ijsclubvolendam.nl
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Jeu de Boulevereniging Boule Lef
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Clubgebouw achter Zwembad de Waterdam

Volwassenen
Clubgebouw achter Zwembad de Waterdam
Harlingenlaan 27 Volendam
Gerard Blondeau
www.boulelef.nl
Di
Do
Za

18.30-22.00
18.30-22.00
13.30-17.00

Vrij spelen
Vrij spelen
Vrij spelen

Kanovereniging Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Clubgebouw KV Edam Oorgat Edam

Volwassenen
Clubgebouw KV Edam
Oorgat 17 te Edam
Theo Mol
www.kvedam.nl
Do

19.00-22.00

Vrij kanoën / Toertochten

RKAV Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Volwassenen
Complex RKAV Volendam
Julianaweg 3a te Volendam
Nicole Greuter-de Wit
www.rkav-volendam.nl
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Schaakclub Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
PX Volendam - 2e verdieping

Volwassenen
PX Volendam
WJ Tuijnstraat 15 Volendam
Nico Koning
schaken.palingcity.nl
Do

19.30-22.30

Interne schaakcompetitie

Vrijwilligers KV Edam

Schietsportvereniging de Vrijheid Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Clubgebouw SV de Vrijheid Edam

Volwassenen
Clubgebouw SV de Vrijheid Edam
Nijverheidstraat 31Q te Edam
Jan-Peter v/d Bos
www.svdevrijheidedam.nl
Wo
Do
Za

19.00-22.30
19.00-22.30
10.00-13.00

Schietsport
Schietsport
Schietsport

Tennisvereniging Dijkzicht
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Tennisvereniging Dijkzicht

Volwassenen
Tennisvereniging Dijkzicht
Wester Ven 44 te Volendam
Kees de Boer
www.tvdijkzicht.nl
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Turnvereniging Sint Mauritius Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
de Gymstuif

Volwassenen
Gymstuif Volendam
Foksiastraat 1a Volendam
Alfred Schilder
www.mauritiusvolendam.nl
Ma
Di
Wo
Do

Sportzaal de Kreil

Vr
Ma
Wo

18.30-19.30
19.30-20.30
08.30-09.30
09.30-10.30
08.45-09.45
13.45-14.45
19.45-20.45
20.15-21.15
19.30-20.30
20.00-21.00
20.30-22.30

Aerobics
Conditietraining (Dames en Heren)
Combishape/Pilates
Combishape/Pilates
Pilates
Combishape/Pilates
Conditietraining/Combishape
Circuittraining (Heren)
Combifit (Dames en Heren)
Conditietraining
Volleybal

Stichting Invident
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Clubgebouw 't Nest

Volwassenen
Clubgebouw t Nest
Foksiastraat 1b Volendam
Marijke de Fraiture
www.invident.nl
Vr

19.15-21.30

Tafeltennisvereniging Victory'55
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:

Volwassenen
De Schemerpit
Wester Ven 43 te Volendam
Jacques van Westen
www.victory55.nl

Diverse activiteiten

Lize Zwarthoed
Jay Kost
Anja Leeflang
Anja Leeflang
Anja Leeflang
Anja Leeflang
Elise Schoen
Jay Kost
Sylvia Sack / Elise Schoen
Jacqueline Kok
Loes Tol

Dag(en) en tijd(en):
De Schemerpit

Ma
Wo
Vr

13.00-15.00
13.00-15.00
20.00-01.00

55+ groep
55+ groep
Competitie volgens schema

Geen trainer bekend
Geen trainer bekend

Toerclub Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Heron - Tijdens het seizoen (maart-oktober)

Volwassenen
t Hol (werkplaats Piet Slak), Kantine Succes Schoonmaak, Heron Autogarage
Dieselstraat 4, Mgr. C. Veermanlaan 10, Christiaan van Abcoudestraat 2 te Volendam
Rob van der Plas
www.toerclub.net
Di

08.30

17.15
18.30

Do

08.30

17.15
18.30

Heron - Buiten het seizoen (oktober-maart)

Za

08.30

Zo

08.30

Di

Za

09.00
13.15
09.00
13.15
08.30

Zo

08.30

Do

Van alle groepen rijden
de gepensioneerden en
andere leden
De snellere groep
Piet Slak en de zijnen. Ook
de snellere groep is dan
gedeeltelijk aanwezig.
Van alle groepen rijden
de gepensioneerden en
andere leden
De snellere groep
Piet Slak en de zijnen. Ook
de snellere groep is dan
gedeeltelijk aanwezig.
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg
Gemeleerd gezelschap
Gemeleerd gezelschap
Gemeleerd gezelschap
Gemeleerd gezelschap
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg

Rob van der Plas

Jeu de Boules

Vrijwilligers JBV Boule Lef

Piet Schilder (Slak)

Rob van der Plas

Piet Schilder (Slak)

Piet Schilder (Slak)
Piet Schilder (Slak)

Piet Schilder (Slak)
Piet Schilder (Slak)

Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Jeu de Boulebaan naast Openbare Bibliotheek Volendam

Volwassenen
Clublokaal 't Nest
Foksiastraat 11 te Volendam
Nel Emke
www.vvgv.nl
Wo

19.00-21.00

Volleybalvereniging MOVE
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:

Volwassenen
Sporthal Het Bolwerck Edam
Keetzijde 22 te Edam
Bart Wolke
www.move-volleybal.nl

Wielervereniging H&F Schilders Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Volwassenen
Geen specifieke locatie door de invuller opgegeven
Geen specifieke adresgegevens door de invuller opgegeven
Piet Schilder
www.wvhenf-schildersvolendam.nl
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Wandelvereniging 'n Loopie
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sporthal Opperdam

Volwassenen
Sporthal Opperdam, de Schemerpit Volendam
Heideweg 4, Wester Ven 43 te Volendam
Paul Moormann
www.nloopie.nl
Do

09.30-11.30

Donderdagochtendloopie

Eigen begeleiding

ZVV Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Volwassenen
Sporthal Opperdam
Heideweg 4 te Volendam
Jan de Does
www.zvvv-volendam.nl
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Zwem- en Polovereniging EDVO
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Zwembad de Waterdam

Volwassenen, Ouderen
Zwembad de Waterdam
Harlingenlaan 25 te Volendam
Carlo Smit
www.edvo.nl
Di

Za

19.20-20.00
20.00-20.40
20.40-21.20
07.30-08.30

Trimzwemmen
Trimzwemmen
Trimzwemmen
Trimzwemmen

Trainers EDVO
Trainers EDVO
Trainers EDVO
Gevorderden; in overleg met trainers EDVO

Bijlage 9: Compleet overzicht sportaanbod kwetsbare groepen

Achter deze pagina treft u het totaaloverzicht van het sportaanbod voor kwetsbare groepen aan die via de
inventarisatie zijn aangegeven door de sportverenigingen en lokale instellingen.

Inventarisatie Sportaanbod Edam-Volendam
AV Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Aangepast Sporten

Kwetsbare groepen
Complex Atletiekvereniging Edam
Burgemeester Versteeghsingel 5 te Edam
John Buikman
www.avedam.nl
Vr

19.00-20.00

Aangepast Sporten

Margreet Werkhoven, Michiel van Oort, Ellen Molenaar, Nel Jonkerman,
Ruzica Suran,Tini Zwarthoed en Eugenie van Heusden

Biljartvereniging Edam'87
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Kelderverdieping Hof van Holland

Kwetsbare groepen
Kelderverdieping Restaurant Hof van Holland
Lingerzijde 69 te Edam
Piet Springer
www.biljartclubedam87.nl
Di
Do

Middag
Avond

Recreatiegroep
Wedstrijdgroep

Bridgeclub Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Kwetsbare groepen
De Burghwall Edam
Achterhaven 89 te Edam
Mevr. G. van Oostveen
n.v.t.
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Stichting de Pinguïns Edam-Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Zwembad de Waterdam

Kwetsbare groepen
Zwembad de Waterdam
Harlingenlaan 25 te Volendam
Marijke Helgering
www.depinguins.nl
Za

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

Kleine bad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Kleine bad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Alle baden

Watergewenning
Zwemvaardigheid 1, 2, 3, trimzwemmen, begeleid zwemmen
Begeleid zwemmen
Watergewenning, eerste zwemslagen
Zwem ABC, trimzwemmen, snorkelen, begeleid zwemmen
Begeleid zwemmen
Vrij zwemmen

Goalballvereniging De Dwarsliggers
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sportzaal Edam Twiskepolderstraat

Kwetsbare groepen
Sportzaal Langemeerstraat
Hoek Twiskepolderstraat te Edam
Wim Hoogterp
www.goalball.net
Wo

18.30-19.30

Conditietraining

Tim Jonk, et. Al

19.30-20.00

Goalballtraining

Tim Jonk, et. Al

Jeu de Boulevereniging Boule Lef
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Jeu de Boule Baan bij de Openbare Bibliotheek Volendam

Kwetsbare groepen
Clubgebouw achter Zwembad de Waterdam
Harlingenlaan 27 Volendam
Gerard Blondeau
www.boulelef.nl
Wo

19.00

Competitie VVGV 't Nest

Kanovereniging Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Kwetsbare groepen
Clubgebouw KV Edam
Oorgat 17 te Edam
Theo Mol
www.kvedam.nl
Do

19.00-22.00

Vrij kanoën / Toertochten

Vrijwilligers KV Edam

Schaakclub Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
PX Volendam - 2e verdieping

Kwetsbare groepen
PX Volendam
WJ Tuijnstraat 15 Volendam
Nico Koning
schaken.palingcity.nl
Ma
Do

14.00-17.00
19.30-22.30

Denksportclub CBW
Interne schaakcompetitie

Stichting Invident
Biedt activiteiten voor:
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Clubgebouw 't Nest

Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
Clubgebouw t Nest
Foksiastraat 1b Volendam
Marijke de Fraiture
www.invident.nl
Vr

19.15-21.30

Diverse activiteiten

Toerclub Volendam
Biedt activiteiten voor:
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Heron - Tijdens het seizoen (maart-oktober)

Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
t Hol (werkplaats Piet Slak), Kantine Succes Schoonmaak, Heron Autogarage
Dieselstraat 4, Mgr. C. Veermanlaan 10, Christiaan van Abcoudestraat 2 te Volendam
Rob van der Plas
www.toerclub.net
Di

08.30

17.15
18.30

Van alle groepen rijden
de gepensioneerden en
andere leden
De snellere groep
Piet Slak en de zijnen. Ook
de snellere groep is dan
gedeeltelijk aanwezig.

Rob van der Plas

Piet Schilder (Slak)

Do

08.30

17.15
18.30

Heron - Buiten het seizoen (oktober-maart)

Za

08.30

Zo

08.30

Di

Za

09.00
13.15
09.00
13.15
08.30

Zo

08.30

Do

Van alle groepen rijden
de gepensioneerden en
andere leden
De snellere groep
Piet Slak en de zijnen. Ook
de snellere groep is dan
gedeeltelijk aanwezig.
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg
Gemeleerd gezelschap
Gemeleerd gezelschap
Gemeleerd gezelschap
Gemeleerd gezelschap
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg

Rob van der Plas

Jeu de Boules

Vrijwilligers JBV Boule Lef

Piet Schilder (Slak)

Piet Schilder (Slak)
Piet Schilder (Slak)

Piet Schilder (Slak)
Piet Schilder (Slak)

Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Jeu de Boulebaan naast Openbare Bibliotheek Volendam

Volwassenen
Clublokaal 't Nest
Foksiastraat 11 te Volendam
Nel Emke
www.vvgv.nl
Wo

19.00-21.00

Zorgcirkel Sint Nicolaashof
Biedt activiteiten voor:
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sint Nicolaashof

Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
Sint Nicolaashof
Sint Nicolaashof 1 te Volendam
Tim Jonk
www.zorgcirkel.nl
Ma
Di
Do

09.00-10.00
15.00-16.00
13.30-14.30

65+ Fitness
65+ Fitness
65+ Fitness

Tim Jonk
Tim Jonk
Tim Jonk

Bijlage 10: Compleet overzicht sportaanbod ouderen

Achter deze pagina treft u het totaaloverzicht van het sportaanbod voor ouderen aan die via de
inventarisatie zijn aangegeven door de sportverenigingen en lokale instellingen.

Inventarisatie Sportaanbod Edam-Volendam
AV Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Senioren / Veteranen - Looptrainingen Algemeen

Ouderen
Complex Atletiekvereniging Edam
Burgemeester Versteeghsingel 5 te Edam
John Buikman
www.avedam.nl
Ma
Di

Wo
Do

Senioren - Technische training

Ma

Wo

Zo

19.30-20.30
18.00-19.30
18.45-20.30
19.30-21.00
20.00-21.30
09.00-10.00
18.00-19.30
18.45-20.30
19.30-21.00
19.00-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
18.45-20.25
09.30-11.30
10.30-12.00

Looptraining algemeen
Looptraining algemeen
MILA Selectie
Looptraining algemeen
Trimgroep Theo Buiten
Looptraining algemeen
Looptraining algemeen
MILA Selectie
Looptraining algemeen
Polstokspringen
Selectie Springen
Krachttraining
Conditie Werpen
Selectie Springen
Selectie Werpen
Polstokspringen
Selectie Kogelslingeren
Werptraining

Tini Zwarthoed
Wim Edam
Cees Beets
Paul Kraakman, Louis Zwarthoed, Rick Westerdaal
Theo Buiten
Tini Zwarthoed, Margreet Werkhoven
Wim Edam
Cees Beets
Paul Kraakman, Louis Zwarthoed, Rick Westerdaal
Cees Beets
Thomas Kok
Nick Jonk, Thomas Kwakman, Jan Tuijp
Wim Roos
Thomas Kok
Martijn Baart
Cees Beets
Erwin Bökenkamp
Martijn Baart

Badmintonclub Waterland
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sporthal Opperdam Oud

Ouderen
Sporthal Opperdam
Heideweg 4
Kees Klouwer
www.bcwaterland.nl
Di
Za
Za

20.30-22.30
09.30-11.00
11.00-12.30

Recreatief badminton
Recreatief badminton
Recreatief badminton

Basketbalvereniging Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Veteranen - Sportzaal de Kreil

Ouderen
Sporthal Opperdam, Sportzaal de Kreil, Sporthal de Seinpaal
Heideweg 4, Val van Urk 1 en Wester Ven 45 te Volendam
Mitch Runderkamp
www.basketbalvolendam.nl
Vr

18.00-19.30

Veteranen

Biljartvereniging Edam'87
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:

Ouderen
Kelderverdieping Restaurant Hof van Holland
Lingerzijde 69 te Edam
Piet Springer
www.biljartclubedam87.nl

Geen trainer / Zelf trainen

Dag(en) en tijd(en):
Kelderverdieping Hof van Holland

Di
Do

Middag
Avond

Recreatiegroep
Wedstrijdgroep

Biljartvereniging Het Centrum
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Ouderen
Café de Boei
Hoogstraat 4 te Edam
Dhr. T. Lustig

Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld
Bowlingvereniging Volendam
Biedt activiteiten voor:
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Bowling de Zedde

Volwassenen, Ouderen
Volwassenen, Ouderen
Bowling de Zedde
Heideweg 1 te Volendam
Nel Tel
www.bowlingvv.nl
Ma
Di
Do

19.30-21.30
21.30-23.30
19.30-21.30
21.30-23.30
09.30-11.30

Competitie bowlen
Competitie bowlen
Competitie bowlen
Competitie bowlen
Competitie bowlen

Bridgeclub Dubbel & Dwars
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
De Burghwal Edam

Ouderen
De Burghwall
Achterhaven te Edam
Ellie Bos-Hessels
www.nbbclubsites.nl/club/4081
Wo

1930

Bridgen/Zomeravonddrives

Bridgeclub Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Ouderen
De Burghwall Edam
Achterhaven 89 te Edam
Mevr. G. van Oostveen
n.v.t.
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Bridgeclub de Gevangenpoort
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Restaurant de AMVO

Ouderen
Restaurant de AMVO
Julianaweg 106 te Volendam
Lia Guijt
www.nbbclubsites.nl/club/4072/clubgegevens
Wo

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam
Doelgroep:

Ouderen

19.30

Bridgen

Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
PX Volendam - Kelderverdieping

PX Volendam, Sporthal Opperdam, Maria Goretti, de Singel, SBO de Botter,
WJ Tuijnstraat te Volendam, Heideweg, Foksiastraat te Volendam en Burg. Versteeghsingel, Hendric Dirckszstraat te Edam
Jera van Gelder
www.cbwedamvolendam.nl
Ma
Ma
Wo

Do

PX Volendam - Theaterzaal

Vr
Do

PX Volendam - Buurtcentrum
Singel Edam

Ma
Ma

Di

Do
SBO de Botter Edam
Sporthal Opperdam
Maria Goretti

Di
Wo
Do
Ma
Di
Wo
Do

18.00-19.00
19.00-20.30
09.00-10.00
10.00-11.00
19.15-20.15
19.30-20.45
20.45-22.00
20.45-22.00
09.00-10.00
19.30-20.45
20.45-22.00
20.45-22.00
14.00-17.00
09.00-10.00
10.00-11.00
10.15-11.15
13.00-14.00
14.15-15.15
15.45-16.45
13.30-14.30
19.00-20.15
14.00-15.00
09.30-10.30
09.30-11.30
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00

Zumba
Karate
Pilatus
Werken aan je fitheid
Zumba
Stijldansen (beginners)
Stijldansen (Gevorderd)
Stijldansen (Vergevorderd)
Zumba
Stijldansen (beginners)
Stijldansen (Gevorderd)
Stijldansen (Vergevorderd)
Denksportclub
Tai-Chi (Beginners)
Hatha Yoga
Tai-Chi (Gevorderden)
Werken aan je fitheid (actief)
Werken aan je fitheid (speciaal)
Shaolin Kung Fu
Werken aan je fitheid (actief)
Hatha Yoga
Seniorensport 55+
Seniorensport 55+ GALM
Sportinstuif Senioren 65+
Yoga (Ontspanning)
Yoga (Ontspanning)
Yoga (Ontspanning)
Yoga (Ontspanning)

Johan Buijs
Marian Muhren
Vera Wolke
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Frans Vlugt, Cor Karregat, Kees Molenaar
Lies Simons
Corrado Sacchetta
Lies Simons
Vera Wolke
Vera Wolke
Sifu Lyndon Oudsten, Ginny Chow
Vera Wolke
Corrado Sacchetta
Erika Kuhnemann
Gerrie Stolp
Marion Vrind-Mooijer
Helena Zwetsloot
Helena Zwetsloot
Helena Zwetsloot
Helena Zwetsloot

Stichting de Pinguïns Edam-Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Zwembad de Waterdam

Ouderen
Zwembad de Waterdam
Harlingenlaan 25 te Volendam
Marijke Helgering
www.depinguins.nl
Za

08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.00

Kleine bad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Kleine bad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Alle baden

Goalballvereniging De Dwarsliggers
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:

Ouderen
Sportzaal Langemeerstraat
Hoek Twiskepolderstraat te Edam

Watergewenning
Zwemvaardigheid 1, 2, 3, trimzwemmen, begeleid zwemmen
Begeleid zwemmen
Watergewenning, eerste zwemslagen
Zwem ABC, trimzwemmen, snorkelen, begeleid zwemmen
Begeleid zwemmen
Vrij zwemmen

Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sportzaal Edam Twiskepolderstraat

Wim Hoogterp
www.goalball.net
Wo

18.30-19.30
19.30-20.00

Conditietraining
Goalballtraining

Tim Jonk, et. Al
Tim Jonk, et. Al

Gymnastiek-, Dans- en Turnvereniging De Beukers Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sportzaal Twiskepolderstraat Edam
De Botter Edam

De Singel Edam

Ouderen
Sporthal Het Bolwerck, Sportzaal Langemeerstraat, De Botter, de Singel
Keetzijde, Hoek Twiskepolderstraat, Henrdic Dirckszstraat en Burg. Versteehgsingel te Edam
Tonia Reijers
www.debeukers.nl
Di
Ma
Ma
Do
Ma
Di
Wo
Do
Vr

20.00-22.00
09.00-10.00
10.00-11.00
14.00-15.00
09.00-10.00
10.00-11.00
09.30-10.30
20.00-21.00
08.45-09.45

Dames/Heren Trimmen
Conditietraining Dames 1
Conditietraining Dames 2
Pilates, 1x in de 2 weken
Zumba, Dance 16 jaar en ouder
Fitness/Aeroshape
Aeroshape 16+
Zumba
Zumba, Dance 16 jaar en ouder

Handbalvereniging KRAS/Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sporthal Opperdam Nieuw
Sporthal de Seinpaal
Sporthal Opperdam Nieuw
Sporthal Opperdam Oud

Ouderen
Sporthal Opperdam, Sporthal de Seinpaal
Heideweg 4 en Wester Ven 45 te Volendam
Joost Ooms
www.handbalvolendam.nl
Ma
Di
Wo
Do

20.45-21.45
19.30-20.30
19.00-20.00
21.30-22.30

Heren 3 & 4
Heren 3
Recreanten Dames
Heren 3 & 4

Ijsvereniging Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Ouderen
Ijsbaan Boelenspark, Ijsbaan 'de Westfries' Hoorn
Boelenspark te Volendam, Westfriese Parkweg 5 te Hoorn
Wim Runderkamp
www.ijsclubvolendam.nl
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Jeu de Boulevereniging Boule Lef
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Clubgebouw achter Zwembad de Waterdam

Ouderen
Clubgebouw achter Zwembad de Waterdam
Harlingenlaan 27 Volendam
Gerard Blondeau
www.boulelef.nl
Di
Do
Za

18.30-22.00
18.30-22.00
13.30-17.00

Vrij spelen
Vrij spelen
Vrij spelen

Jaap Tol
Barbara Leen
Maart Admiraal
Arjan Hartong

Kanovereniging Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Clubgebouw KV Edam Oorgat Edam

Ouderen
Clubgebouw KV Edam
Oorgat 17 te Edam
Theo Mol
www.kvedam.nl
Do

19.00-22.00

Vrij kanoën / Toertochten

Vrijwilligers KV Edam

Schaakclub Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
PX Volendam - 2e verdieping

Ouderen
PX Volendam
WJ Tuijnstraat 15 Volendam
Nico Koning
schaken.palingcity.nl
Ma
Do

14.00-17.00
19.30-22.30

Denksportclub CBW
Interne schaakcompetitie

Schietsportvereniging de Vrijheid Edam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Clubgebouw SV de Vrijheid Edam

Volwassenen
Clubgebouw SV de Vrijheid Edam
Nijverheidstraat 31Q te Edam
Jan-Peter v/d Bos
www.svdevrijheidedam.nl
Wo
Do
Za

19.00-22.30
19.00-22.30
10.00-13.00

Schietsport
Schietsport
Schietsport

Tafeltennisvereniging Victory'55
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
De Schemerpit

Ouderen
De Schemerpit
Wester Ven 43 te Volendam
Jacques van Westen
www.victory55.nl
Ma
Di
Wo
Do
Vr

18.30-21.30
18.30-21.30
18.30-21.30
19.00-21.30
20.00-01.00

Seniorengroep
Seniorengroep
Seniorengroep
Seniorengroep
Competitie volgens schema

Geen trainer bekend
Geen trainer bekend
Geen trainer bekend
Geen trainer bekend

Aerobics
Conditietraining (Dames en Heren)
Combishape/Pilates
60+ Fit

Lize Zwarthoed
Jay Kost
Anja Leeflang
Sharon van Scheppingen

Turnvereniging Sint Mauritius Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
de Gymstuif

Ouderen
Gymstuif Volendam
Foksiastraat 1a Volendam
Alfred Schilder
www.mauritiusvolendam.nl
Ma
Di

18.30-19.30
19.30-20.30
08.30-09.30
20.45-21.45

Wo
Do

Sportzaal de Kreil

Vr
Ma
Wo

09.30-10.30
08.45-09.45
13.45-14.45
19.45-20.45
20.15-21.15
19.30-20.30
20.00-21.00
20.30-22.30

Combishape/Pilates
Pilates
Combishape/Pilates
Conditietraining/Combishape
Circuittraining (Heren)
Combifit (Dames en Heren)
Conditietraining
Volleybal

Anja Leeflang
Anja Leeflang
Anja Leeflang
Elise Schoen
Jay Kost
Sylvia Sack / Elise Schoen
Jacqueline Kok
Loes Tol

Stichting Invident
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Clubgebouw 't Nest

Ouderen
Clubgebouw t Nest
Foksiastraat 1b Volendam
Marijke de Fraiture
www.invident.nl
Vr

19.15-21.30

Diverse activiteiten

Tennisvereniging Dijkzicht
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Tennisvereniging Dijkzicht

Ouderen
Tennisvereniging Dijkzicht
Wester Ven 44 te Volendam
Kees de Boer
www.tvdijkzicht.nl
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld

Toerclub Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Heron - Tijdens het seizoen (maart-oktober)

Ouderen
t Hol (werkplaats Piet Slak), Kantine Succes Schoonmaak, Heron Autogarage
Dieselstraat 4, Mgr. C. Veermanlaan 10, Christiaan van Abcoudestraat 2 te Volendam
Rob van der Plas
www.toerclub.net
Di

08.30

17.15
18.30

Do

08.30

17.15
18.30

Heron - Buiten het seizoen (oktober-maart)

Za

08.30

Zo

08.30

Di

09.00
13.15

Van alle groepen rijden
de gepensioneerden en
andere leden
De snellere groep
Piet Slak en de zijnen. Ook
de snellere groep is dan
gedeeltelijk aanwezig.
Van alle groepen rijden
de gepensioneerden en
andere leden
De snellere groep
Piet Slak en de zijnen. Ook
de snellere groep is dan
gedeeltelijk aanwezig.
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg
Gemeleerd gezelschap
Gemeleerd gezelschap

Rob van der Plas

Piet Schilder (Slak)

Rob van der Plas

Piet Schilder (Slak)

Piet Schilder (Slak)
Piet Schilder (Slak)

Do
Za

09.00
13.15
08.30

Zo

08.30

Gemeleerd gezelschap
Gemeleerd gezelschap
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg
De Jassenploeg, Piet Slak en
de snellere ploeg

Piet Schilder (Slak)
Piet Schilder (Slak)

Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Jeu de Boulebaan naast Openbare Bibliotheek Volendam

Volwassenen
Clublokaal 't Nest
Foksiastraat 11 te Volendam
Nel Emke
www.vvgv.nl
Wo

19.00-21.00

Jeu de Boules

Vrijwilligers JBV Boule Lef

Wielervereniging H&F Schilders Volendam
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):

Ouderen
Geen specifieke locatie door de invuller opgegeven
Geen specifieke adresgegevens door de invuller opgegeven
Piet Schilder
www.wvhenf-schildersvolendam.nl

Wandelvereniging 'n Loopie
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sporthal Opperdam

Ouderen
Sporthal Opperdam, de Schemerpit Volendam
Heideweg 4, Wester Ven 43 te Volendam
Paul Moormann
www.nloopie.nl
Do

09.30-11.30

Donderdagochtendloopie

Eigen begeleiding

Zorgcirkel Sint Nicolaashof
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Sint Nicolaashof

Ouderen
Sint Nicolaashof
Sint Nicolaashof 1 te Volendam
Tim Jonk
www.zorgcirkel.nl
Ma
Di
Do

09.00-10.00
15.00-16.00
13.30-14.30

65+ Fitness
65+ Fitness
65+ Fitness

Tim Jonk
Tim Jonk
Tim Jonk

Zwem- en Polovereniging EDVO
Biedt activiteiten voor:
Doelgroep:
Locatie:
Adresgegevens:
Contactpersoon:
Website:
Dag(en) en tijd(en):
Zwembad de Waterdam

Volwassenen, Ouderen
Volwassenen, Ouderen
Zwembad de Waterdam
Harlingenlaan 25 te Volendam
Carlo Smit
www.edvo.nl
Di

19.20-20.00
20.00-20.40

Trimzwemmen
Trimzwemmen

Trainers EDVO
Trainers EDVO

Za

20.40-21.20
07.30-08.30

Trimzwemmen
Trimzwemmen

Trainers EDVO
Gevorderden; in overleg met trainers EDVO

Bijlage 11: Compleet overzicht van de realisatiewensen

Achter deze pagina treft u het totaaloverzicht van de realisatiewensen aan die via de inventarisatie zijn
aangegeven door de sportverenigingen en lokale instellingen.

Inventarisatie Sportaanbod Edam-Volendam
AV Edam
AV Edam zou graag willen:

Voor elk lid voldoen aan de wensen. Talentontwikkeling, maar ook recreatief en/of beperkt sporten.
Daarnaast de vereniging positief in de samenleving neerzetten.

AV Edam gaat hier aan doen:

Doel is om leden vast te houden en een positief gevoel binnen de vereniging uit te dragen.

Waarom zou het AV Edam niet lukken:

AV Edam is een plaats voor iedereen en dat naar iedereen uitdragen.
Geen idee

Badmintonclub Waterland
BC Waterland zou graag willen:

Geen specifiek idee. Gewoon zo doorgaan en hopen dat het ledenaantal aantrekt

BC Waterland gaat hier aan doen:

n.v.t.

Waarom zou het BC Waterland niet lukken:

n.v.t.

Basketbalvereniging Volendam
BV Volendam zou graag willen:
BV Volendam gaat hier aan doen:
Waarom zou het BV Volendam niet lukken:

We willen dat ieder kind, en we mikken op de breedtesport in Edam-Volendam die geïnteresseerd is, in basketbal de beste faciliteiten kunnen bieden
Ieder kind / persoon is bij ons belangrijk
Werving bij de scholen, opleiden van trainers, ontwikkelen van een basketbalschool, iedere dag kunnen basketballen. Ook buitenvelden creëren
Gemeente heeft meer aandacht voor de grotere verenigingen als handbal en voetbal waardoor wij te weinig zaalhuur kunnen krijgen
Er is geen geld voor de aanleg van buitenvelden
Te weinig tijd voor opleiding van trainers op niveau te brengen
Samenwerking met andere basketbalverenigingen is geen succes geweest

Biljartvereniging Edam'87

BV Edam'87 zou graag willen:

Zoals in de omringende gemeenten Purmerend, Wormerveer, Alkmaar, Krommenie, Castricum, etc. een biljart- en denksportcentrum, welke 7 dagen per week
in gebruik moet zijn, met tenminste vier wedstrijdbiljarts, waardoor het organiseren van (internationale) finale's mogelijk wordt.

BV Edam'87 gaat hier aan doen:

Er zou een lokaliteit beschikbaar moeten zijn, welke dat mogelijk maakt. Het zou betaalbaar moeten zijn met o.a. eigen kantineinkomsten, etc.

Waarom zou het BV Edam'87 niet lukken:

Alle biljartverenigingen in Edam-Volendam zouden de handen in een moeten slaan, wellicht ten koste van de café's.

Bowlingvereniging Volendam
We willen graag het bowlen terug onder de jeugd brengen. Bowlen is een sport voor mensen die alleen willen spelen/sporten maar toch ook wel in een vorm van teamverband. Er zijn vele
jeugdigen die geen enkel interesse hebben in teamsporten zoals voetabl of handbal. We zien en horen dat deze jongeren vaak alleen thuis zitten achter een spelcomputer omdat ze niets
anders hebben. Wij zijn van mening dat bowlen voor een groot deel van deze jongeren een uitkomst kan bieden om ze ze mee te laten doen aan een sport.
Bowlingvereniging Volendam zou graag willen:
Wij hopen dat we door aanbrengen van het bowlen als sport onder de jeugd, wij als vereniging meer jeugdleden krijgen en deze weer staat voor een toekomstig aanbod van bowlingtalenten binnen de vereniging.

Bowlingvereniging Volendam gaat hier aan doen:

Voor de vereniging is het doel gerealiseerd wanneer we een wachtlijst moeten gaan bijhouden voor nieuwe jeugdige leden. Ons einddoel is 1 of meerdere leagues te realiseren
voor de jeugd zoals wij deze nu ook voor volwassenen hebben.
Om dit te realiseren hebben we vrijwilligers nodig die het bowlen onder de jeugd bekender maken en hebben we vrijwilligers nodig die de jeugd wil trainen/wil begeleiden in de sport.

Waarom zou het Bowlingvereniging Volendam niet lukken:
Bridgeclub Dubbel & Dwars

Wij zien geen enkel punt dat ons plan zou kunnen verwerpen.

Bridgeclub Dubbel & Dwars zou graag willen:

Het hebben van een eigen lokaliteit en het enthousiasmeren van jongeren voor de bridgesport

Bridgeclub Dubbel & Dwars gaat hier aan doen:

Het aanbieden van bridgecursussen, het promoten van de sport via de pers

Waarom zou het Brideclub Dubbel & Dwars niet lukken:

Onbekendheid met de materie

Bridgeclub Edam
Bridgeclub Edam zou graag willen:

Het zou fijn zijn als de fysieke arbeid ons uit handen zou worden genomen

Bridgeclub Edam gaat hier aan doen:

We roeien met de riemen die we hebben. We hopen dat onze leden enthousiast blijven

Waarom zou het Brideclub Edam niet lukken:

Als het contact met de verhuurder van de accommodatie niet goed verloopt
Als de kosten teveel stijgen

Bridgeclub de Gevangenpoort

Bridgeclub Edam zou graag willen:

Het is de droom om de samenwerking met andere bridgeverenigingen te intensiveren en tot een samenwerking te komen met betrekking tot speelavonden, toernooien
en het organiseren van andere evenementen.
We zoeken locaties die met name voor ouderen en minder valide mensen te benaderen zijn met voldoende parkeergelegenheid

Bridgeclub Edam gaat hier aan doen:

Contact zoeken en daar waar het is, dat te inventariseren t.b.v. het afstemmen van de bridgedrives

Waarom zou het Brideclub Edam niet lukken:

Iedere vereniging heeft de neiging om zelfstandig te blijven en zijn eigen gang te kunnen blijven gaan. We moeten dat zien te doorbreken

Budocentrum Fun & Fit
Budocentrum Fun & Fit zou graag willen:

Budocentrum Fun & Fit gaat hier aan doen:
Waarom zou het Budocentrum Fun & Fit niet lukken:

Het doel is om binnen 2 jaar een eigen pand te hebben met meerdere vechtsportclubs. Voordeel hiervan is dat we meerdere disciplines aan kunnen
bieden en leden een 'leven lang' bij ons kunnen kunnen blijven sporten. Maatschappelijk betrokken zijn door cursussen weerbaarheid en zelfverdediging te geven voor sociaal emotionele doelgroepen
We hebben het doel bereikt als de gemeente helpt bij het realiseren van een eigen pand voor onze vereniging
Hier hebben we de gemeente en investeerders nodig die ons hierbij kunnen ondersteunen
Door andere clubs bij onze plannen te betrekken kunnen we een ruim aanbod creëren en meerdere disciplines vast aanbieden op 1 locatie
Zonder hulp van de gemeente kunnen we deze plannen niet realiseren
Alleen als er een goede locatie komt dan kan dit plan verder uitgroeien tot een succes

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam wenst ondersteuning bij:

Contact met pers / PR, Werving/Selectie vrijwilligers, Organiseren van wedstrijden/toernooien

CBW Edam-Volendam zou graag willen:

We willen graag in de buurt werken en toegankelijk zijn voor iedereen (dus alle doelgroepen).
We willen graag de doorgaande leerlijen van kinderen ondersteunen (dus ook na schooltijd i.s.m. scholen
We willen graag aanbod blijven geven voor de oudere doelgroepen, en dit in combinatie met onze andere activiteiten. Hiermee kan namelijk ook gewerkt worden aan een totaal pakket
van gezonde leefstijl (door onze kookcursussen bijvoorbeeld) en kan bijv. eenzaamheid worden tegengegaan

CBW Edam-Volendam gaat hier aan doen:

n.v.t.

Waarom zou het CBW Edam-Volendam niet lukken:

Het is soms moeilijk samenwerken, omdat alle aanbieders op een eigen eiland werken (bijv. bang zijn klanten te verliezen, etc.)

Stichting de Pinguïns Edam-Volendam
De Pinguïns zou graag willen:

Het doel is om het goede werk van de Pinguïns voort te zetten. Dit jaar is het 40-jarig jubileum gevierd

De Pinguïns gaat hier aan doen:

We weten dat ons doel is behaald is, als we ons 50-, 60-, 70-jarig bestaan kunnen vieren

Waarom zou het de Pinguïns niet lukken:

Als de subsidies worden stopgezet
Als we geen sponsoren meer kunnen werven

EVC Edam

EVC Edam zou graag willen:

EVC Edam gaat hier aan doen:
Waarom zou het EVC Edam niet lukken:

EVC bestaat ruim 100 jaar en in die jaren is EVC altijd een stabiele en belangrijke sportvereniging in Edam geweest. Wij hebben geen grote dromen, maar op dezelfde
voet doorgaan en proberen de vereniging gezond te houden door:
* sportfaciliteiten voor de jeugd, meisjes en jongens uit Edam en Volendam
* de aanwezige talenten verder ontwikkelen
* de selectieteams op redelijk niveau acteren
* financieel gezond blijven
* ook voldoende recreatieve teams (jeugd en senioren)
* voldoende kader
EVC is de voetbalvereniging in Edam. De aanwas van jeugd neemt af, terwijl in Volendam een grote aanwas van jeugd is. In die zin zal het voor EVC mooi zijn als straks
vanuit de Zuidpolder de jeugd de weg naar EVC weet te vinden.
De jeugd uit Volendam zal niet snel bij EVC gaan spelen, dit zal niet snel veranderen is onze inschatting. Gelukkig spelen een aantal Volendammers in het 1ste elftal
waaruit blijkt dat het wel degelijk kan.

Goalballvereniging De Dwarsliggers
De Dwarsligggers zou graag willen:

Meer leden

De Dwarsligggers gaat hier aan doen:

Het opstarten van een ledenwervingscampagne, eventueel in samenwerking met Sport-Koepel

Waarom zou het De Dwarsligggers niet lukken:

Vervoersproblemen. De deelnemers moeten gehaald en gebracht worden. Nu doen een paar vrijwilligers dat maar als dat wegvalt hebben we een
groot probleem.

Gymnastiek-, Dans- en Turnvereniging De Beukers Edam
De Beukers zou graag willen:

De vereniging zou graag willen dat de accommodatie waarover al heel lang gesproken wordt met de gemeente nu eens van de grond komt

De Beukers gaat hier aan doen:

n.v.t.

Waarom zou het De Beukers niet lukken:

Voor een nieuw complex hebben wij niet genoeg middelen. Daar heb je instanties voor nodig die ons daarbij kunnen helpen. De instanties moeten
dat wel willen. Zoals gezegd wordt hier al 10 jaar over gesproken.

Handbalvereniging KRAS/Volendam

HV KRAS/Volendam zou graag willen:

HV KRAS/Volendam gaat hier aan doen:

Champions League waardige eigen trainings- en wedstrijdaccommodatie
Meer betrokkenheid van het gemeentebestuur en zijn ambtenaren
Nieuwe handbalvormen ontwikkelen en implementeren
Structureel Volendammer talenten jaarlijks door laten stromen naar de professionele buitenlandse leagues
Een grote wedstrijd spelen in het stadion van FC Volendam
Groeien naar 1500 leden
Groeien naar 500 vrijwiligers
Kampioen worden op alle niveaus
De meest gezellige en veilige vereniging van Nederland zijn
Hofleverancier van Oranjeselecties
Samenwerken
Integraal beleid voeren
Nieuwe handbalvormen ontwikkelen en implementeren

Champions League waardige eigen trainings- en wedstrijdaccommodatie realiseren
Meer betrokkenheid creëren bij het gemeentebestuur en haar ambtenaren
Waarom zou het HV KRAS/Volendam niet lukken:

Politieke weil
Financiën
Externe factoren

Ijsvereniging Edam
Ijsvereniging Edam zou graag willen:

Een eigen landbijsbaan van 400 meter, zodat er de winter wanneer het vriest veel sneller
geschaatst kan worden
Tevens zou er dan een eigen clubhuis gerealiseerd kunnen worden
Onze huidige ijsbaan is nu de Balkenhaven en die vriest in de winter heel moeilijk dicht

Ijsvereniging Edam gaat hier aan doen:

We hebben hiervoor een stuk land tegenover het busstation en Edam nodig en de medewerking
van de gemeente nodig om dit te realiseren. Dit stuk grond is eigendom van de gemeente

Waarom zou het Ijsvereniging Edam niet lukken:

Het hoeft niet mis te gaan, alleen als de gemeente niet wil meewerken

Ijsvereniging Volendam
Ijsvereniging Volendam zou graag willen:

n.v.t.

Ijsvereniging Volendam gaat hier aan doen:

n.v.t.

Waarom zou het Ijsvereniging Volendam niet lukken:

n.v.t

Jeu de Boulevereniging Boule Lef
Boule Lef zou graag willen:

Het realiseren van een overdekte jeu-de-boule accommodatie

Boule Lef gaat hier aan doen:

Het werven van meer leden

Waarom zou het Boule Lef niet lukken:

n.v.t.

Kanovereniging Edam
KV Edam zou graag willen:

Meer vrijwilligers werven om met jeugd te varen. Meer steigers en kwalitatief ook betere steigers in de regio. Toename van het aantal leden.
Meer betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden bij de vereniging

KV Edam gaat hier aan doen:

Beter contact met de gemeente over de aanlegsteigers: waar te plaatsen, in welke vorm is handig. En als ze (tijdelijk) worden weggehaald dat ze snel weer worden teruggeplaatst. Ook
antwoord op je vraag als je die stelt. Ten aanzien van vrijwilligers: als er min. 2 begeleiders bijkomen voor de jeugd. Als we leden langer kunnen vasthouden zal het ledenaantal weer toenemen

Waarom zou het KV Edam niet lukken:

Verdere afname van leden en vrijwilligers

RKAV Volendam
RKAV Volendam zou graag willen:

Meer kunstgrasvelden

RKAV Volendam gaat hier aan doen:

Het voeren van gesprekken met belanghebbenden

Waarom zou het RKAV Volendam niet lukken:

Het ontbreken van de financiën

Dag(en) en tijd(en):
Door de invuller zijn geen concrete dagen en tijden ingevuld
Schaakclub Volendam
Als schaakclub komene we uit een situatie met slechts 12 senioren en geen jeugd in 2011. Na de samenwerking
met CBW/PX, Sport-Koepel, SKOV, Schaakbond, SC Purmerend en veel nieuwe activiteiten zitten we
inmiddels op 25 senioren en 25 jeugdschakers en een aantal prachtige nieuwe evenementen en acties.
Schaakclub Volendam zou graag willen:

De droom waar we met CBW over gesproken hebben is om te komen tot een Denksportcentrum
in Edam-Volendam voor jeugd, volwassenen, ouderen en kwetsbare groepen. Zover is het nog niet.
We hebben de afgelopen 4 jaar eerst geprobeerd om het schaken weer tot leven te brengen en m.n.
een stabiele en enthousiaste schaakgroep in Edam-Volendam te krijgen. Hierbij zijn veel partijen van
belang variërend van een enthousiaste beheerder bij PX die na het schaken nog een biertje wil tappen
aan de bar tot de leerkrachten bij de Jozefschool die hun leerlingen in de vrije uurtjes een partijtje laten
schaken tot de Sport-Koepelmedewerker die schaakmaterialen in zijn kar meeneemt.
De schaakclub heeft in 4 jaar enorme stappen gemaakt. Dit jaar is er bijv. een convenant met PX/CBW
tot stand gekomen en de eerste resultaten van de samenwerking met SC Purmerend in de vorm
van de Waterlandse Jeugdcompetitie. Ook is software ontwikkeld om uitslagen en indelingen automatisch
te verwerken en in de PX kan nu software ingezet worden ter ondersteuning van de jeugdschaaklessen.
Nick Schilder wil zich inzetten voor het schaken en is officieel ambassadeur van de Nederlandse
Schaakbond geworden. Bij uitnodiging neemt hij soms schakers van de club mee, voor wie het
natuurlijk fantastisch is om tussen de wereldtoppers te komen zoals in Wijk aan Zee.

Schaakclub Volendam gaat hier aan doen:

een heel mooi resultaat bij de jeugd is dat ze in hun eerste deelname aan de Waterlandse competitie
direct kampioen zijn geworden, nog voor Purmerend dat hierin een veel langere traditie heeft
en een grotere vereniging is. We hebben nu 3 seniorenteams. Team 1 werd vorig jaar kampioen,
team 2 dit jaar. Frans Vlugt werd NH verteranenkampioen.
Jammer is dat bij de damvereniging alles van Paul Sier afhing waardoor de damclub zal gaan stoppen.
Een eerdere poging om gezamenlijk met de damclub op te trekken om op termijn tot het gewenste
Denksportcentrum te komen strandden doordat Paul alles in zijn eentje moest doen. We proberen
ieder jaar wat satpjes te maken. Het Denksportcentrum komt dan hopelijk als logisch vervolg wanneer
veel stapjes gemaakt zijn. We hebben geen geplande datum.
Onze grootste aandacht gaat nu naar de jeugd en naar het populiseren van het schaken in de kern Edam.
Buiten het SKOV om konden we nu ook lesgeven in Edam, ook via CBW hebben we les kunnen geven in de Edamse locatie.

Waarom zou het Schaakclub Volendam niet lukken:

Op het moment wordt alle vrijwilligerswerk volledig gratis gedaan. De schaakclub heeft enkele sponsors
die met name geld bijdragen voor de jeugd. In het convenant met de PX/CBW hebben we afgesproken dat
de senioren geen huur hoeven te betalen indien de SC alle CBW-activiteiten voor de jeugd gratis doet
(docenten, lesmateriaal, prijzen, etc.). CBW int de contributie voor de jeugd. Van andere schaakverenigingen
horen we dat ze moeten stoppen of andere locaties moeten zoeken omdat steeds vaker hoge, commerciële
huurbedragen worden gevraagd, terwijl de afdracht aan de Schaakbond voor de leden ook steeds hoger
wordt. Contributieverhogingen leiden tot steeds meer ledenterugloop en zgn. zwarte leden. SC Volendam
is een witte raaf binnen het schaken met haar enorme groei. We hopen dat PX/CBW en sponsoren
het huidige beleid willen voortzetten.

Schietsportvereniging de Vrijheid Edam
SV De Vrijheid Edam zou graag willen:

Onze droom is om een vereniging te hebben die binnen de schietsportwereld wijd en zijt bekend staat, waar landelijke kampioenschappen bij voorkeur worden gehouden,

maar waar ook talenten worden getraind om kampioenen te kunnen worden. Kortom, een vereniging die de sport in de schietsport daadwerkelijk naar boven brengt.
SV De Vrijheid Edam gaat hier aan doen:

Binnen vijf jaar is onze vereniging de vereniging waar de belangrijkste wedstrijden van de KNSA worden gehouden. Hiervoor hebben we miscchien meer vrijwilligers nodig.
Ons doel is behaald wanneer onze eigen schutters, nog meer dan nu, Nederlands kampioen zijn.

Waarom zou het KV Edam niet lukken:

Problemen binnen het betsuur, schietsportgerelateerde incidenten, wegvallen kennisdragers met name op het gebied van wedstrijdorganisatoren

Turnvereniging Sint Mauritius Volendam

TV Mauritius zou graag willen:

De samenwerking met de kleinere verenigingen activeren zodat deze niet alles alleen hoeven te doen
De jeugd aan boord houden, meer samenwerken en aanhouden. Hoe kunnen we de leeftijd tussen de 12 en
18 jaar binnenhouden?

TV Mauritius gaat hier aan doen:

Het bundelen van de krachten.

Waarom zou het TV Mauritius niet lukken:

Op het moment dat de gemeente geen nieuwe accommodatie kan toewijzen. Al ziet het er op dit moment rooskleurig uit

Stichting Invident
Invident zou graag willen:

De verdere integratie van visueel beperkten in de samenleving

Invident gaat hier aan doen:

Activiteiten uit het verleden laten zien, dat wij dat wel kunnen willen, maar dat de visueel beperkten een
schaamtedrempel' over moeten en dat is niet eenvoudig gebleken. Succesbeleving laten zien.

Waarom zou het Invident niet lukken:

Het niet lukt om visuele beperkten over de 'schaamtedrempel' te helpen.

Tafeltennisvereniging Victory'55
TTV Victory 55 zou graag willen:

Het doel is om verenigingen met sportraakvlakken samen te laten werken en bijv. een combi-abonnement aan te bieden

TTV Victory 55 gaat hier aan doen:

Gezamenlijke Open Dagen met elkaar organiseren

Waarom zou het TTV Victory 55 niet lukken:

n.v.t.

Tennisvereniging Dijkzicht
TV Dijkzicht zou graag willen:

n.v.t.

TV Dijkzicht gaat hier aan doen:

n.v.t.

Waarom zou het TV Dijkzicht niet lukken:

n.v.t.

Toerclub Volendam

Toerclub Volendam zou graag willen:

Het doel is om zoveel mogelijk inwoners uit onze gemeente aan het sporten te krijgen, in dit geval door het
aanbieden van programma's, het samen fietsen. Daarnaast worden fietsclinics georganiseerd op scholen
en tijdens de vrije uren ook om de jeugd geïnteresseerd te krijgen in het fietsen.

Toerclub Volendam gaat hier aan doen:

We bereiken onze doelen door telkens evaluaties uit te voeren en indien mogelijk aanpassingen te doen op
het programma (toeragenda en de toertochten).

Waarom zou het Toerclub Volendam niet lukken:

Als vrijwilligers gaan afhaken.

Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam

VVGV zou graag willen:

n.v.t.

VVGV gaat hier aan doen:

n.v.t.

Waarom zou het VVGV niet lukken:

n.v.t.

Volleybalvereniging MOVE
VV MOVE zou graag willen:

Een gezonde vereniging, met voldoende leden en een eigen plek/kantine

VV MOVE gaat hier aan doen:

Moet meer aanwas komen bij de jongens en we hebben een eigen plek nodig om na de wedstrijden nog met z'n allen te kunnen zitten

Waarom zou het VV MOVE niet lukken:

Er geen nieuwe leden meer komen en we geen eigen plek hebben

Wielervereniging H&F Schilders Volendam
WV H&F Schilders Volendam zou graag willen:

Het realiseren van een eigen trainings- en wedstrijdaccommodatie voor (jeugd-)wielrenners

WV H&F Schilders Volendam gaat hier aan doen:

Het aanleggen van een wielerparcours/-baan, eventueel overdekt, in samenwerking met de gemeente

Waarom zou het WV H&F Schilders Volendam niet lukken:

De gemeente kan dit tegenwerken

Wandelvereniging 'n Loopie
WV 'n Loopie zou graag willen:

n.v.t.

WV 'n Loopie gaat hier aan doen:

n.v.t.

Waarom zou het WV 'n Loopie niet lukken:

nv.t.

ZVV Volendam

ZVV Volendam zou graag willen:

Samenwerking tussen FC Volendam, RKAV Volendam en ZVV Volendam met als doel verbeteren van individuele spelers en het behouden van deze spelers voor het Volendamse voetbal.
Topsport op het hoogste niveau voor zowel veld- als zaalvoetbal

ZVV Volendam gaat hier aan doen:

Om dat doel te bereiken is verdere samenwerking tussen ZVV Volendam en veldverenigingen (FC Volendam en RKAV Volendam) nodig. Daarnaast moeten meer zaaluren beschikbaar komen
om spelers te laten trainen. Daarnaast een beter op elkaar afgestemde sportkalender proberen te realiseren.

Waarom zou het ZVV Volendam niet lukken:

Bij onvoldoende trainingsuren kan de doelstelling niet worden gerealiseerd. Vraag en aanbod zijn niet op elkaar af te stemmen door aanspraak van vele sportverenigingen.
Wellicht in de toekomst mogelijk om samen met de RKAV Volendam een trainingshal voor zaal- en veldvoetbal te realiseren.

Zorgcirkel Sint Nicolaashof
Zorgcirkel zou graag willen:

Dat er een ruim sportaanbod voor ouderen komt binnen het Sint Nicolaashof en meer bekendheid van het aanbod

Zorgcirkel gaat hier aan doen:

Meer bekendheid door mond-op-mond reclame van de klanten
Samenwerking met de buurt aangaan

Waarom zou het Zorgcirkel niet lukken:

nv.t.

Zwem- en Polovereniging EDVO
EDVO zou graag willen:

n.v.t.

EDVO gaat hier aan doen:

n.v.t.

Waarom zou het de EDVO niet lukken:

n.v.t.

Bijlage 12: Compleet overzicht van de ondersteuningswensen

Achter deze pagina treft u het totaaloverzicht van de ondersteuningswensen aan die via de inventarisatie
zijn aangegeven door de sportverenigingen en lokale instellingen.

Inventarisatie Sportaanbod Edam-Volendam
AV Edam
AV Edam's grootste knelpunt op het moment:

Ledenbehoud/-werving, Kader (tekort/geschiktheid), Financiën (subsidies, sponsoren)

AV Edam wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving, Talentontwikkeling/Topsport

Badmintonclub Waterland
BC Waterland's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.)

BC Waterland wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving

Basketbalvereniging Volendam
BV Volendam's grootste knelpunt op het moment:

Ledenbehoud/-werving, Kader (tekort/geschiktheid), Accommodatie (gebrek aan onderhoud, etc.), Overige (evenementen, ongewenst gedrag, etc.

BV Volendam wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving, Werving sponsoren/adverteerders, Talentontwikkeling/Topsport, Samenwerking

Biljartvereniging Edam'87
BV Edam'87's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud-/werving, etc.), Kader (tekort/geschiktheid, etc.), Financiën (subsidies, sponsors, etc.), Overige (evenementen, ongewenst gedrag, etc.)

BV Edam'87 wenst ondersteuning bij:

Geen behoefte aan ondersteuning

Biljartvereniging Het Centrum
Biljartvereniging Het Centrum's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.)

Biljartvereniging Het Centrum wenst ondersteuning bij:

Geen behoefte aan ondersteuning

Bowlingvereniging Volendam
Bowlingvereniging Volendam's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.)

Bowlingvereniging Volendam wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving, Werving/Selectie vrijwilligers, Organiseren van wedstrijden/toernooien, Talentontwikkeling/Topsport

Bridgeclub Dubbel & Dwars
Bridgeclub Dubbel & Dwars's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.)

Bridgeclub Dubbel & Dwars wenst ondersteuning bij:

Geen behoefte aan ondersetuning

Bridgeclub Edam
Bridgeclub Edam's grootste knelpunt op het moment:

Ledenbehoud/-werving, organisatie (beleid, interne communicatie, etc.)

Bridgeclub Edam wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving, geen behoefte aan ondersteuning

Bridgeclub de Gevangenpoort
Bridgeclub Edam's grootste knelpunt op het moment:

Ledenbehoud/-werving, organisatie (beleid, interne communicatie, etc.)

Bridgeclub Edam wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving, Werving sponsoren/adverteerders, Contact met pers / PR, Organiseren van wedstrijden/toernooien

Budocentrum Fun & Fit
Budocentrum Fun & Fit's grootste knelpunt op het moment:

Ledenbehoud/-werving, Kader (tekort/geschiktheid), Financiën (subsidies, sponsors, etc.), Accommodatie (gebrek aan onderhoud, etc.)

Organisatie (beleid, interne communicatie, etc.), Overige (evenementen/ongewenst gedrag, etc.)
Budocentrum Fun & Fit wenst ondersteuning bij:

Opstellen beleidsplannen, opstellen begroting/jaarrekening, ledenadministratie, ledenwerving, werving sponsoren/adverteerders,
begeleiding/ondersteuning accommodatie, organiseren van wedstrijden/toernooien, aanpak ongewenst gedrag, etc., talentontwikkeling,
topsport, het versterken van de maatschappelijke rol

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam's grootste knelpunt op het moment:

Organisatie (beleid, interne communicatie, etc.)

CBW Edam-Volendam wenst ondersteuning bij:

Contact met pers / PR, Werving/Selectie vrijwilligers, Organiseren van wedstrijden/toernooien

Stichting de Pinguïns Edam-Volendam
De Pinguïns grootste knelpunt op het moment:

Door de invuller zijn geen concrete knelpunten ingevuld

De Pinguïns wenst ondersteuning bij:

Organisatie van sporttechnische cursussen

EVC Edam
EVC Edam's s grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.), Kader (tekort/geschiktheid), Financiën (subsidies, sponsoren, etc.), Accommodatie (gebrek aan onderhoud, etc.),
Wet- en regelgeving (drank- en horecawet, etc.)

EVC Edam wenst ondersteuning bij:

Werving sponsoren/adverteerders, Organiseren van wedstrijden/toernooien

Goalballvereniging De Dwarsliggers
De Dwarsligggers grootste knelpunt op het moment:

Ledenwerving/-Behoud

De Dwarsligggers wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving/-Behoud, Doelgroepen en bijbehorende plannen

Gymnastiek-, Dans- en Turnvereniging De Beukers Edam
De Beukers grootste knelpunt op het moment:

Ledenbehoud/-werving, Kader (tekort/geschiktheid, etc.)

De Beukers wenst ondersteuning bij:

Opstellen beleidsplannen, Werving/Selectie vrijwilligers, Management

Handbalvereniging KRAS/Volendam
HV KRAS/Volendam grootste knelpunt op het moment:

Financiën (subsidies, sponsoren, etc.), Accommodatie (gebrek aan onderhoud, etc.), Overige (evenementen, ongewenst gedrag, etc.)

HV KRAS/Volendam wenst ondersteuning bij:

Opstellen beleidsplannen, Opstellen begroting/jaarrekening, Financieel management, Financiële administratie, Ledenadministratie, Ledenwerving,
Omgaan met wet- en regelgeving, Werving sponsoren/adverteerders, Contact met gemeente, Contact met pers/PR, Werving/Selectie vrijwilligers,
Begeleiding/Ondersteuning accommodatie, Juridische zaken, Magemenent, Sporttechnische cursussen, Organiseren van wedstrijden/toernooien
Materialen/faciliteiten inhuren/gebruiken, Organiseren van financiële acties, Beheer en organisatie kantine, Doelgroepen en bijbehorende plannen
Aanpak ongewenst gedrag, etc., Talentontwikkeling/Topsport, Samenwerking, Strategie, Het versterken van de maatschappelijke rol

Ijsvereniging Edam
Ijsvereniging Edam's grootste knelpunt op het moment:

Accommodatie (gebrek aan onderhoud, etc.)

Ijsvereniging Edam wenst ondersteuning bij:

Contact met gemeente

Ijsvereniging Volendam
Ijsvereniging Volendam grootste knelpunt op het moment:

Geen knelpunten

Ijsvereniging Volendam wenst ondersteuning bij:

Geen behoefte aan ondersteuning

Jeu de Boulevereniging Boule Lef
Boule Lef's grootste knelpunt op het moment:

Geen knelpunten

Boule Lef wenst ondersteuning bij:

Geen behoefte aan ondersteuning

Kanovereniging Edam
KV Edam grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.), Kader (tekort/geschiktheid, etc.), Financiën (subsidies, sponsors, etc.)

KV Edam wenst ondersteuning bij:

Opstellen beleidsplannen, Ledenwerving, Werving sponsoren/adverteerders, Contact met gemeente, Werving/Selectie vrijwilligers,
Materialen/faciliteiten inhuren/gebruiken

RKAV Volendam
RKAV Volendam grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.), Financiën (subsidies, sponsoren, etc.), Wet- en regelgeving (drank- en horecawet, etc.), Overige (evenementen, etc.)

RKAV Volendam wenst ondersteuning bij:

Geen behoefte aan ondersteuning

Schaakclub Volendam
Schaakclub Volendam's grootste knelpunt op het moment:

Geen knelpunten

Schaakclub Volendam wenst ondersteuning bij:

Doelgroepen en bijbehorende plannen

Schietsportvereniging de Vrijheid Edam
SV De Vrijheid Edam grootste knelpunt op het moment:

Financiën (subsidies, sponsoren, etc.)

SV De Vrijheid Edam wenst ondersteuning bij:

Werving sponsoren/adverteerders, Sporttechnische cursussen, Talentontwikkeling/Topsport, Strategie

Turnvereniging Sint Mauritius Volendam
TV Mauritius's grootste knelpunt op het moment:

Accommodatie (gebrek aan onderhoud, etc.)

TV Mauritius wenst ondersteuning bij:

Materialen/faciliteiten inhuren/gebruiken, Aanpak ongewenst gedrag, etc.

Stichting Invident
Invident's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.), Financiën (subsidies, sponsoren, etc.)

Invident wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving, Werving sponsoren/adverteerders

Tafeltennisvereniging Victory'55
TTV Victory 55's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/werving, etc.)

TTV Victory 55 wenst ondersteuning bij:

Geen behoefte aan ondersteuning

Tennisvereniging Dijkzicht
TV Dijkzicht's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud-/werving, etc.)

TV Dijkzicht wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving

Toerclub Volendam
Toerclub Volendam's grootste knelpunt op het moment:

Kader (tekort/ongeschiktheid, etc.), Organisatie (beleid, interne communicatie, etc.)

Toerclub Volendam wenst ondersteuning bij:

Contact met gemeente, Werving/Selectie vrijwilligers, Doelgroepen en bijbehorende plannen

Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam
VVGV grootste knelpunt op het moment:

Accommodatie (gebrek aan onderhoud, etc.)

VVGV wenst ondersteuning bij:

Geen behoefte aan ondersteuning

Volleybalvereniging MOVE
VV MOVE grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.), Kader (tekort/geschiktheid, etc.), Financiën (subsidies, sponsors, etc.)

VV MOVE wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving, Werving sponsoren/adverteerders, Werving/Selectie vrijwilligers

Wielervereniging H&F Schilders Volendam
WV H&F Schilders Volendam's grootste knelpunt op het moment:

Accommodatie (gebrek aan onderhoud, etc.)

WV H&F Schilders Volendam wenst ondersteuning bij:

Begeleiding/Ondersteuning accommodatie, Organiseren van wedstrijden/toernooien, Samenwerking

Wandelvereniging 'n Loopie
WV 'n Loopie's grootste knelpunt op het moment:

Geen knelpunten

WV 'n Loopie wenst ondersteuning bij:

Het versterken van de maatschappelijke rol

Zorgcirkel Sint Nicolaashof
Zorgcirkel's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.), Overige (evenementen, ongewenst gedrag, etc.)

Zorgcirkel wenst ondersteuning bij:

Ledenwerving, Samenwerking

ZVV Volendam

ZVV Volendam's grootste knelpunt op het moment:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.), Kader (tekort/geschiktheid, etc.), Financiën (subsidies, sponsors, etc.), Accommodatie (gebrek aan onderhoud, etc.),
Organisatie (beleid, interne communicatie, etc.)

ZVV Volendam wenst ondersteuning bij:

Contact met pers/PR, Organiseren van wedstrijden/toernooien, Doelgroepen en bijbehorende plannen, Talentontwikkeling/Topsport

Zwem- en Polovereniging EDVO

EDVO's grootste knelpunt op het moment:

EDVO wenst ondersteuning bij:

Leden (ledenbehoud/-werving, etc.), Kader (tekort/geschiktheid, etc.), Organisatie (beleid, interne communicatie, etc.),
Overige (evenementen, ongewenst gedrag, etc.), Opstellen beleidsplannen, Ledenwerving, Omgaan met wet- en regelgeving
Werving sponsoren/adverteerders, Contact met gemeente, Contact met pers/PR, Werving/Selectie vrijwilligers
Management, Aanpak ongewenst gedrag, etc., Talentontwikkelling / Topsport, Samenwerking, Strategie,
Het versterken van de maatschappelijke rol

Bijlage 13: Weekprogramma sportaanbod

Achter deze pagina treft u het totaaloverzicht van het sportaanbod aan die via de inventarisatie zijn
aangegeven door de sportverenigingen en lokale instellingen.

Dag
Maandag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Dag
Dinsdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bij wie?
CBW Edam-Volendam
De Beukers
De Beukers
de Zorgcirkel / Sint Nicolaashof
CBW Edam-Volendam
De Beukers
CBW Edam-Volendam
TTV Victory'55
CBW Edam-Volendam
Budocentrum Fun & Fit
CBW Edam-Volendam
Sint Mauritius
TTV Victory'55
AV Edam
CBW Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam
AV Edam
AV Edam
AV Edam
AV Edam
Bowlingvereniging Volendam
Sint Mauritius
Sint Mauritius
HV KRAS/Volendam
Bowlingvereniging Volendam
Bij wie?
Sint Mauritius
Toerclub Volendam (tijdens seizoen)
Toerclub Volendam (buiten seizoen)
De Beukers
Biljartvereniging Edam'87
CBW Edam-Volendam
Toerclub Volendam (buiten seizoen)
CBW Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam
de Zorgcirkel / Sint Nicolaashof
CBW Edam-Volendam
Toerclub Volendam (tijdens seizoen)
AV Edam
Bowlingvereniging Volendam
JBV Boule Lef
Toerclub Volendam (tijdens seizoen)
TTV Victory'55
AV Edam
CBW Edam-Volendam
Zwemvereniging EDVO
AV Edam
HV KRAS/Volendam
De Beukers
Zwemvereniging EDVO
Badmintonclub Waterland
Zwemvereniging EDVO
Sint Mauritius

Van-Tot
09.00-10.00
09.00-10.00
09.00-10.00
09.00-10.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.15-11.15
13.00-15.00
14.00-17.00
17.30-19.00
18.00-19.00
18.30-19.30
18.30-21.30
19.00-21.00
19.00-20.30
19.00-22.00
19.30-20.30
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30-21.30
19.30-20.30
20.00-21.00
20.45-21.45
21.30-23.30
Van-Tot
08.30-09.30
08.30
09.00
10.00-11.00
Middag
13.00-14.00
13.15
14.00-15.00
14.15-15.15
15.00-16.00
15.45-16.45
17.15
18.00-19.30
18.30-21.30
18.30-22.00
18.30
18.30-21.30
18.45-20.30
19.00-22.00
19.00-20.00
19.30-21.00
19.30-20.30
20.00-22.00
20.00-20.40
20.30-22.30
20.40-21.20
20.45-21.45

Wat?
Tai-Chi (Beginners)
Conditietraining (dames 1)
Zumba
65+ Fitness
Hatha Yoga
Conditietraining (dames 2)
Thai Chi (Gevorderden)
55+ Groep
Denksportclub
Tia Jitsu
Zumba
Aerobics
Seniorengroep
Polstokspringen
Karate
Yoga (Ontspanning)
Looptraining algemeen
Selectie Springen
Krachttraining
Conditie Werpen
Competitie Bowlen
Conditietraining (dames/heren)
Conditietraining
Heren 3 & 4
Competitie Bowlen
Wat?
Combishape/Pilates
Van alle groepen wat
Gemeleerd gezelschap
Fitness/Aeroshape
Recreatiegroep
Werken aan je fitheid (Actief)
Gemeleerd gezelschap
Seniorensport (55+)
Werken aan je fitheid (Speciaal)
65+ Fitness
Shoalin Kung Fu
De snellere groep
Looptraining algemeen
Competitie Bowlen
Vrijspelen
Piet Slak en de zijne
Seniorengroep
MILA Selectie
Yoga (Ontspanning)
Trimzwemmen
Looptraining algemeen
Heren 3
Dames/Heren Trimmen
Trimzwemmen
Recreatief badminton
Trimzwemmen
60+ Fit

Door wie?
Lies Siemons
Niet bekend
Niet bekend
Tim Jonk
Corrado Sacchetta
Niet bekend
Lies Siemons
Niet bekend
Frans Vlugt, Cor Karregat, Kees Molenaar
Michel Posthumus, et. Al
Niet bekend
Lize Zwarthoed
Niet bekend
Cees Beets
Johan Buijs
Helena Zwetsloot
Tini Zwarthoed
Thomas Kok
Nick Jonk, Thomas Kwakman, Jan Tuijp
Wim Roos
Niet bekend
Jay Kost
Jacqueline Kok
Jaap Tol
Niet bekend
Door wie?
Anja Leeflang
Rob van der Plas
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Vera Wolke
Niet bekend
Erika Kuhnemann
Vera Wolke
Tim Jonk
Sifu Lyndon Oudsten, Ginny Chow
Piet Schilder
Wim Edam
Niet bekend
Niet bekend
Rob van der Plas
Niet bekend
Cees Beets
Helena Zwetsloot
Trainers EDVO
Paul Kraakman, Louis Zwarthoed, Rick Westerdaal
Barbara Leen
Niet bekend
Trainers EDVO
Trainers BC Waterland
Trainers EDVO
Sharon van Scheppingen

Voor wie?
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen
Ouderen
Volwassenen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Ouderen
Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Ouderen
Ouderen
Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Voor wie?
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Ouderen
Volwassenen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen

Waar?
de Singel Edam
De Botter Edam
de Singel Edam
Sint Nicolaashof Volendam
de Singel Edam
De Botter Edam
de Singel Edam
de Schemerpit Volendam
PX-Volendam - Kelderverdieping
Dojo Oosthuizerweg Edam
PX-Volendam - Kelderverdieping
de Gymstuif Volendam
de Schemerpit Volendam
Atletiekbaan AV Edam
PX-Volendam - Kelderverdieping
Maria Goretti Volendam
Atletiekbaan AV Edam
Atletiekbaan AV Edam
Atletiekbaan AV Edam
Atletiekbaan AV Edam
Bowling de Zedde Volendam
de Gymstuif Volendam
Sportzaal de Kreil Volendam
Sporthal Opperdam Nieuw Volendam
Bowling de Zedde Volendam
Waar?
de Gymstuif Volendam
Vertrek vanaf Heron Autogarage
Vertrek vanaf Heron Autogarage
de Singel Edam
Restaurant Hof van Holland Edam - Kelderverdieping
de Singel Edam
Vertrek vanaf Heron Autogarage
De Botter Edam
de Singel Edam
Sint Nicolaashof Volendam
de Singel Edam
Vertrek vanaf Heron Autogarage
Atletiekbaan AV Edam
Bowling de Zedde Volendam
Clubgebouw JBV Boule Lef
Vertrek vanaf Heron Autogarage
de Schemerpit Volendam
Atletiekbaan AV Edam
Maria Goretti Volendam
Zwembad de Waterdam Volendam
Atletiekbaan AV Edam
Sportzaal de Kreil Volendam
Sportzaal Langemeerstraat Edam
Zwembad de Waterdam Volendam
Sporthal Opperdam Oud Volendam
Zwembad de Waterdam Volendam
de Gymstuif Volendam

28
Dag
Woensdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dag
Donderdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Bowlingvereniging Volendam
Bij wie?
CBW Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam
De Beukers
Sint Mauritius
CBW Edam-Volendam
TTV Victory'55
Budocentrum Fun & Fit
Goalballvereniging De Dwarsliggers
TTV Victory'55
Budocentrum Fun & Fit
CBW Edam-Volendam
HV KRAS/Volendam
SV de Vrijheid Edam
VVGV 't Nest
CBW Edam-Volendam
AV Edam
AV Edam
Bridgeclub Dubbel & Dwars
Bridgeclub de Gevangenpoort
AV Edam
EVC Edam
Sint Mauritius
Bij wie?
Toerclub Volendam (tijdens seizoen)
Sint Mauritius
AV Edam
Toerclub Volendam (buiten seizoen)
Bowlingvereniging Volendam
CBW Edam-Volendam
Wandelvereniging 'n Loopie
Toerclub Volendam (buiten seizoen)
CBW Edam-Volendam
de Zorgcirkel / Sint Nicolaashof
Sint Mauritius
De Beukers
Toerclub Volendam (tijdens seizoen)
AV Edam
JBV Boule Lef
Toerclub Volendam (tijdens seizoen)
AV Edam
Biljartvereniging Edam'87
CBW Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam
KV Edam
SV de Vrijheid Edam
TTV Victory'55
AV Edam
CBW Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam
Schaakclub Volendam
Sint Mauritius
De Beukers

21.30-23.30
Van-Tot
09.00-10.00
09.30-10.30
09.30-10.30
09.30-10.30
10.00-11.00
13.00-15.00
16.45-18.00
18.30-20.00
18.30-21.30
18.45-20.00
19.00-22.00
19.00-20.00
19.00-22.30
19.00-21.00
19.15-20.15
19.30-21.00
19.30-21.00
19.30
19.30
20.00-21.30
20.15-21.30
20.30-22.30
Van-Tot
08.30
08.45-09.45
09.00-10.00
09.00
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-11.30
13.15
13.30-14.30
13.30-14.30
13.45-14.45
14.00-15.00
17.15
18.00-19.30
18.30-22.00
18.30
18.45-20.30
Avond
19.00-20.15
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.30
19.00-21.30
19.30-21.00
19.30-20.45
19.30-20.45
19.30-22.30
19.45-20.45
20.00-21.00

Competitie Bowlen

Niet bekend

Wat?
Pilates
Seniorensport 55+ (Galm)
Aeroshape
Combishape/Pilates
Werkan aan je fitheid
55+ Groep
Judo (Senioren)
Conditietraining + Goalball
Seniorengroep
Tai Jitsu
Yoga (Ontspanning)
Recreanten Dames
Schietsport
Jeu de Boule
Zumba
Selectie springen
Selectie werpen
Bridgen
Bridgen
Trimgroep Theo Buiten
Senioren Gemengd
Volleybal
Wat?
Van alle groepen wat
Pilates
Looptraining algemeen
Gemeleerd gezelschap
Competitie Bowlen
Sportinstuif Senioren 65+
Donderdagochtendloopie
Gemeleerd gezelschap
Werken aan je fitheid (Actief)
65+ Fitness
Combishape/Pilates
Pilates (1x in de 2 weken)
De snellere groep
Looptraining algemeen
Vrijspelen
Piet Slak en de zijne
MILA-Selectie
Wedstrijdgroep
Hatha Yoga
Yoga (Ontspanning)
Vrij kanoën / Toertochten
Schietsport
Seniorengroep
Looptraining algemeen
Stijldansen (Beginners)
Stijldansen (Beginners)
Interne schaakcompetitie
Conditietraining/Combishape
Zumba

Volwassenen/Ouderen
Door wie?

Marian Muhren
Gerrie Stolp

Voor wie?
Volwassenen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen
Volwassenen/Kwetsbare groepen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Kwetsbare groepen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen
Volwassenen/Ouderen

Anja Leeflang
Vera Wolke
Niet bekend
Michel Posthumus
Tim Jonk
Niet bekend
Michel Posthumus
Helena Zwetsloot
Maart Admiraal
Niet bekend
Vrijwilligers JBV Boule Lef
Niet bekend
Thomas Kok
Martijn Baart
Niet bekend
Niet bekend
Theo Buiten
Niet bekend
Loes Tol
Door wie?
Rob van der Plas
Anja Leeflang
Tini Zwarthoed, Margreet Werkhoven
Niet bekend
Niet bekend
Marion Vrind-Mooijer
Eigen begeleiding
Niet bekend
Vera Wolke
Tim Jonk
Anja Leeflang
Niet bekend
Piet Schilder
Wim Edam
Niet bekend
Rob van der Plas
Cees Beets
Niet bekend
Corrado Sacchetta
Helena Zwetsloot
Vrijwilligers KV Edam
Niet bekend
Niet bekend
Paul Kraakman, Louis Zwarthoed, Rick Westerdaal
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Nico Koning
Elise Schoen
Niet bekend

Voor wie?
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen

Bowling de Zedde Volendam
Waar?
PX-Volendam - Kelderverdieping
Sporthal Opperdam Nieuw Volendam
De Botter Edam
de Gymstuif Volendam
PX-Volendam - Kelderverdieping
de Schemerpit Volendam
Dojo Schoolstraat Volendam
Sportzaal Langemeerstraat Edam
de Schemerpit Volendam
Dojo Oosthuizerweg Edam
Maria Goretti Volendam
Sporthal Opperdam Nieuw Volendam
Clubgebouw SV de Vrijheid Edam
Jeu de Boulebaan naast de Openbare Bibliotheek Volendam
PX-Volendam - Kelderverdieping
Atletiekbaan AV Edam
Atletiekbaan AV Edam
De Burghwall Edam
Restaurant de AMVO Volendam
Atletiekbaan AV Edam
EVC Complex Keetzijde Edam
Sportzaal de Kreil Volendam
Waar?
Vertrek vanaf Heron Autogarage
de Gymstuif Volendam
Atletiekbaan AV Edam
Vertrek vanaf Heron Autogarage
Bowling de Zedde Volendam
Sporthal Opperdam Nieuw Volendam
Vertrek vanaf Sporthal Opperdam
Vertrek vanaf Heron Autogarage
de Singel Edam
Sint Nicolaashof Volendam
de Gymstuif Volendam
De Botter Edam
Vertrek vanaf Heron Autogarage
Atletiekbaan AV Edam
Clubgebouw JBV Boule Lef
Vertrek vanaf Heron Autogarage
Atletiekbaan AV Edam
Restaurant Hof van Holland Edam - Kelderverdieping
de Singel Edam
Maria Goretti Volendam
Clubgebouw KV Edam Oorgat Edam
Clubgebouw SV de Vrijheid Edam
de Schemerpit Volendam
Atletiekbaan AV Edam
PX-Volendam - Kelderverdieping
PX-Volendam - Theaterzaal
PX-Volendam - 2e verdieping
de Gymstuif Volendam
de Singel Edam

30
31
32
33
34
35
36
Dag
Vrijdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dag
Zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dag
Zondag
1
2
3
4

EVC Edam
Sint Mauritius
CBW Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam
CBW Edam-Volendam
HV KRAS/Volendam
Bij wie?
De Beukers
CBW Edam-Volendam
Basketbalvereniging Volendam
AV Edam
Budocentrum Fun & Fit
AV Edam
Stichting Invident
Sint Mauritius
TTV Victory'55
Bij wie?
Zwemvereniging EDVO
Toerclub Volendam (tijdens seizoen)
Toerclub Volendam (buiten seizoen)
Stichting de Pinguíns Volendam
Stichting de Pinguíns Volendam
Stichting de Pinguíns Volendam
Stichting de Pinguíns Volendam
Stichting de Pinguíns Volendam
Stichting de Pinguíns Volendam
Badmintonclub Waterland
Stichting de Pinguíns Volendam
SV de Vrijheid Edam
Badmintonclub Waterland
JBV Boule Lef
Budocentrum Fun & Fit
Bij wie?
Toerclub Volendam (tijdens seizoen)
Toerclub Volendam (buiten seizoen)
AV Edam
AV Edam

20.15-21.30
20.15-21.15
20.45-22.00
20.45-22.00
20.45-22.00
20.45-22.00
21.30-22.30
Van-Tot
08.45-09.45
09.00-10.00
18.00-19.00
18.45-20.25
18.45-19.45
19.00-20.00
19.15-21.30
19.30-20.30
20.00-01.00
Van-Tot
07.30-08.30
08.30
08.30
08.30-09.00
08.30-09.00
08.30-09.00
09.00-09.30
09.00-09.30
09.00-09.30
09.30-11.00
09.30-10.00
10.00-13.00
11.00-12.30
13.00-17.00
14.30-16.00

Senioren Gemend
Circuittraining (Heren)
Stijldansen (Gevorderd)
Stijldansen (Vergevorderd)
Stijldansen (Gevorderd)
Stijldansen (Vergevorderd)
Heren 3 & 4

Niet bekend
Jay Kost
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Robert en Chantal Bogaart
Arjan Hartong

Wat?
Zumba, Dance
Zumba
Veteranen
Polstokspringen
Judo (Senioren)
Aangepast Sporten
Diverse activiteiten
Combifit (Dames en Heren)
Competitie volgens schema

Door wie?
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Cees Beets
Michel Posthumus
Trainers AV Edam
Vrijwilligers Invident
Sylvia Sack / Elise Schoen
Niet bekend

Wat?
Trimzwemmen
De Jassenploeg, etc.
De Jassenploeg, etc.
Watergewenning
Zwemvaardigheid 1, 2, 3, etc.
Begeleid zwemmen
Watergewenning
Zwem ABC, Trimzwemmen, etc.
Begeleid zwemmen
Recreatief badminton
Vrijzwemmen
Schietsport
Recreatief badminton
Vrijspelen
Judo (Senioren)

Van-Tot

Wat?

08.30
08.30
09.30-11.30
10.30-12.00

De Jassenploeg, etc.
De Jassenploeg, etc.
Selectie Kogelslingeren
Werptraining

Trainers EDVO
Piet Schilder
Piet Schilder
Vrijwilligers de Pinguïns Volendam
Vrijwilligers de Pinguïns Volendam
Vrijwilligers de Pinguïns Volendam
Vrijwilligers de Pinguïns Volendam
Vrijwilligers de Pinguïns Volendam
Vrijwilligers de Pinguïns Volendam
Trainers BC Waterland
Vrijwilligers de Pinguïns Volendam
Niet bekend
Trainers BC Waterland
Niet bekend
Michel Posthumus
Door wie?

EVC Complex Keetzijde Edam
de Gymstuif Volendam
PX-Volendam - Kelderverdieping
PX-Volendam - Kelderverdieping
PX-Volendam - Theaterzaal
PX-Volendam - Theaterzaal
Sporthal Opperdam Oud Volendam

Voor wie?
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen
Volwassenen/Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen

Door wie?

Piet Schilder
Piet Schilder
Erwin Bökenkamp
Martijn Baart

Volwassenen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen

Waar?
de Singel Edam
PX-Volendam - Kelderverdieping
Sportzaal de Kreil Volendam
Atletiekbaan AV Edam
Dojo Langemeerstraat Edam
Atletiekbaan AV Edam
Maria Goretti Volendam
de Gymstuif Volendam
de Schemerpit Volendam

Voor wie?
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen
Volwassenen/Ouderen
Kwetsbare groepen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen

Waar?
Zwembad de Waterdam Volendam
Vertrek vanaf Heron Autogarage
Vertrek vanaf Heron Autogarage
Zwembad de Waterdam Volendam
Zwembad de Waterdam Volendam
Zwembad de Waterdam Volendam
Zwembad de Waterdam Volendam
Zwembad de Waterdam Volendam
Zwembad de Waterdam Volendam
Sporthal Opperdam Oud Volendam
Zwembad de Waterdam Volendam
Clubgebouw SV de Vrijheid Edam
Sporthal Opperdam Oud Volendam
Clubgebouw JBV Boule Lef
Dojo Schoolstraat Volendam

Voor wie?
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen/Kwetsbare groepen/Ouderen
Volwassenen
Volwassenen

Waar?
Vertrek vanaf Heron Autogarage
Vertrek vanaf Heron Autogarage
Atletiekbaan AV Edam
Atletiekbaan AV Edam

Bijlage 14: Informatiebrief verenigingen en lokale instellingen

Achter deze pagina treft u de informatiebrief aan die via e-mail en post naar de sportverenigingen en
lokale instellingen is verstuurd.

Edam-Volendam, juli 2015

Betreft: Inventarisatie Sportaanbod Edam-Volendam

Geacht verenigingsbestuur, beste contactpersoon,

Met ingang van 1 januari 2015 zijn na een lange periode van voorbereiding de transities in het sociale
domein in werking getreden. De belangrijkste wijzingen daarbij zijn de taken en verantwoordelijkheden
die vanuit het Rijk zijn overgegaan naar de gemeente op het gebied van de AWBZ, de Participatiewet en
de Jeugdzorg. De transities lijken misschien wel een beetje op een ‘ver van mij bed show’ voor u als
sportvereniging of maatschappelijke instelling maar u kunt juist binnen dit geheel een belangrijke rol
(gaan) vervullen.

De gemeente Edam-Volendam is nieuwsgierig wat het huidige sport- en beweegaanbod is daar waar het
gaat om volwassenen, ouderen en kwetsbare groepen. Sport-Koepel Edam-Volendam voert daarom
momenteel een inventarisatie uit naar het huidige sport- en beweegaanbod. De uitkomsten van deze
inventarisatie worden gebruikt om mogelijk nieuwe activiteiten voor volwassenen, ouderen en kwetsbare
groepen op te zetten. Uiteraard in samenwerking met u als vereniging of maatschappelijke instelling.

Hoe gaan we dat doen?
We willen via deze weg uw medewerking vragen waar het gaat om het invullen van een vragenlijst. Deze
vragenlijst kunt u digitaal invullen maar we kunnen deze ook samen met u invullen tijdens een belafspraak. De vragenlijst bestaat uit onderwerpen als het ledenbestand, het sportaanbod, aangepast
sporten, vrijwillig kader, accommodatie, maatschappelijke rol, financiële situatie, beleid/organisatie,
ondersteuning/samenwerking en de toekomstplannen van uw vereniging. Het doorlopen van de
vragenlijst zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Op deze manier kunnen we samen met
u het huidige sportaanbod inventariseren en maken we ook inzichtelijk wat de toekomst zou kunnen gaan
brengen.
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Via dhr. Lars Koopman, beleidsmedewerker sportzaken, hebben wij een overzicht ontvangen met
informatie rondom alle sportverenigingen en/of maatschappelijke instellingen. Uw naam wordt daarbij
genoemd als contactpersoon. Vandaar dat u deze brief, zowel digitaal als hardcopy, van ons ontvangt.

In de komende twee weken zal er door collega’s vanuit Sport-Koepel een belronde worden gedaan om
enerzijds na te gaan of dit informerende schrijven in goede orde is aangekomen en anderzijds om te
vragen naar welke manier van bevragen, de digitale vragenlijst of een belafspraak, uw voorkeur heeft. De
aanbeveling vanuit onze kant is om deze vragenlijst desgewenst met een collega bestuurslid in te vullen.
We zullen de voorkeuren noteren en daarna zullen de acties verder door ons worden uitgezet.

Wilt u meer informatie of zit u met vragen? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij zijn
tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0299-324650 en u kunt natuurlijk ook altijd uw vraag
via de mail stellen, deze kunt u sturen naar info@sport-koepel.nl o.v.v. Inventarisatie Sportaanbod EdamVolendam.

Hopelijk komen er veel enthousiaste reacties. Ik wil u in ieder geval namens de gemeente EdamVolendam, dhr. Lars Koopman en het team van Sport-Koepel heel hartelijk dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Johan Molenaar
Projectmanager Sport-Koepel Edam-Volendam
Tel.

0299-324650

Fax.

0299-324049

Mob.

06-46354154

@.

j.molenaar@sport-koepel.nl

W.

www.sport-koepel.nl
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