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Samenvatting
Voor u ligt de vaststelling van de prestatiesubsidie 2012 van Sportservice Noord Holland. De
jaarrekening en het jaarverslag voldoen aan de gestelde eisen en zijn tijdig (12 april 2013)
ingediend. De jaarstukken zijn voorzien van een getekende controleverklaring van de
accountant. De bestemmingsreserven 'Huisvesting' en 'Combinatiefuncties' blijven onder het
vorig jaar vastgestelde plafond. De prestatiesubsidie 2012 wordt dan ook vastgesteld op
€ 1.292.467 conform de subsidieverlening. Hiervan was €887.000 bestemd voor de
Rijksregeling Combinatiefuncties.

Inleiding
In deze nota wordt de vaststelling van de prestatiesubsidie 2012 van Sportservice Noord
Holland, en haar afdeling Haarlemmermeer besproken. Sportservice Haarlemmermeer is
een organisatie met 26,5 fte, waarnaast gedurende het jaar nog 28 stagiaires een leer-werk
plek hebben gevonden. Gezamenlijk is gewerkt aan de verbetering van het leef- en
beweegklimaat in onze gemeente.
Vanaf 2012 wordt er gewerkt met de Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties.
Sportservice Haarlemmermeer (SSH) heeft voor 2012 de codering "groen" gekregen.
Prestatiesubsidie 2012
Deze jaarstukken ten behoeve van de vaststelling van de subsidie 2012 zijn door de
instelling tijdig aangeleverd (12 april 2013) en voorzien van een getekende
controleverklaring. De accountant heeft geen bijzondere opmerkingen gemaakt.
Sportservice Haarlemmermeer heeft in het jaar 2012 een breed palet aan activiteiten
aangeboden, en daar ook een groot deel van de verenigingen en doelgroepen mee weten
te bereiken. In totaal werden 8.473 activiteiten georganiseerd, waar 137.500 deelnemers bij
betrokken zijn geweest. Hierbij wordt echter elke clinic of les gezien als een afzonderlijke
activiteit, het deelnemersaantal is een cumulatieve score van de deelnemers hieraan. Het
betreft dus geen unieke personen.
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Het aanbod van Sportservice is onder te verdelen in vier programma's:
1) Sportloket
Dit programma moet vooral gezien worden als de back office van Sportservice. Alle
ondersteunende werkzaamheden, van belang voor de gehele organisatie, vallen onder
dit programma. Wat daarnaast onder dit programma valt is de ontwikkeling van het
Aangepast Sporten. Haarlemmermeer en omliggende gemeenten hebben gezamenlijk
een regiomedewerker aangepast sporten in dienst. Zij heeft onder andere 117
persoonlijke sportadviezen gegeven en alle (potentiële) aanbieders van aangepast
sportaanbod begeleid.
De werkzaamheden binnen het aangepast sporten zijn overigens afzonderlijk beschikt en
dus ook verantwoord in een speciaal jaarverslag. Deze is akkoord bevonden.
2) Verenigingsondersteuning
In Verenigingsondersteuning vragen we van SSH inzet op het professionaliseren van de
sportverenigingen, het ondersteunen van de vrijwilligers op de vereniging en de
maatschappelijke inzet van verenigingen. SSH zet daarvoor Combinatie functies in en
verschillende vormen van advisering en bijeenkomsten.
Binnen dit programma zijn onder andere de combinatiefunctionarissen Verenigingen
actief. Zij verbinden de vereniging met de wijk en het onderwijs. Om dit te bereiken
hebben ze vele clinics en lessen verzorgd op de verenigingen. Dit heeft als doel gehad
om nieuwe leden te werven, maar vooral ook op vrijwilligers en trainers op te leiden,
zodat de organisatie van deze verenigingen versterkt wordt.
Wat ook binnen dit programma valt, zijn ondersteuningstrajecten richting verenigingen.
Binnen deze opdracht zijn verenigingen geholpen om nieuwe sporttakken te ontwikkelen,
de exploitatie van het sportcomplex te verbeteren, maatschappelijke stages zijn begeleid
en nieuwe beleidsplannen zijn opgesteld. Ook heeft Sportservice geholpen bij het
ontstaan van een tweetal nieuwe verenigingen.
Wat eveneens binnen dit programma is opgezet is de Sportfair. Op deze fair krijgen alle
sportaanbieders de kans om zich te presenteren aan potentiële nieuwe leden (en
sponsoren). Ondanks het slechte weer is dit project erg goed ontvangen.
3) Sport en School
In Sport en School maken we onderscheid tussen basis, voortgezet en speciaal
onderwijs. Op het basisonderwijs vragen we SSH inzet om de kwaliteit van het
bewegingsonderwijs verder te verhogen, een leerlingvolgsysteem in te voeren en de inzet
van Combinatiefuncties te stroomlijnen. Op het voortgezet onderwijs heeft het bijscholen
van vakleerkrachten de aandacht en het vergroten van het aantal schoolsporttoernooien.
Voor het speciaal onderwijs vragen we SSH om behoeften en wensen in kaart te
brengen.
Met name scholen en de sportaanbieders spelen binnen dit programma een belangrijke
rol. Het accent ligt hierbij vooral op het primair onderwijs, vanuit het oogpunt jong geleerd
is oud gedaan. In 2012 zijn dan ook ruim 4.500 beweegmomenten georganiseerd.
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Binnen dit programma is een consulent bewegingsonderwijs actief. Hij heeft een
adviserende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Dit blijft
niet beperkt tot de gymles, ook het beweeggedrag op het schoolplein wordt meegenomen
in de werkzaamheden. Dit heeft geleid tot de herinrichting van een schoolplein, maar ook
is hard gewerkt aan de implementatie van het leerlingvolgsysteem. Met de gymleraren is
periodiek een overleg om innovaties te bespreken en een werkwijze af te stemmen.
Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de Jeugdsportpas, welke kinderen de kans
geeft kennis te maken met diverse sporten. Bijna 2.100 beweegmomenten hebben plaats
gevonden binnen dit project. Ook schoolsporttoernooien dragen met 14.500
deelnemende kinderen enorm bij aan de verbetering van het beweegklimaat. Het is
daarbij ook gelukt om twee extra schoolsportdagen te organiseren, met name vanwege
de actieve rol van de squashvereniging.
Ten slotte wordt met zorgprojecten gewerkt aan een beweegklimaat voor iedereen.
Motorische Remedial Teaching, Club Extra, Alle Leerlingen Actief en Obelixitas zorgen er
voor dat niemand buiten de boot hoeft te vallen, en snel de aansluiting naar het regulier
beweegaanbod gemaakt kan worden.
Het speciaal onderwijs
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de leerlingen binnen het Speciaal Onderwijs
veelal niet uit de directe omgeving komen. De leerlingen worden vaak naar en van school
met bussen vervoerd. Het is daardoor lastig om een buitenschools-sportaanbod te
realiseren. Er zal daarom op maat een sportaanbod onder schooltijd gerealiseerd gaan
worden, welke in overleg met de consulent aangepast sporten zal worden opgesteld.
4) Sport in de Wijk
Voor Sport in de Wijk vragen we Sportservice om in de 3 prioritaire wijken voor sport
(Graan voor Visch, Getsewoud, Rijsenhout) een aanbod voor 4 doelgroepen te
ontwikkelen (jeugd, jongeren, volwassen en ouderen). Van de buurtsportverenigingen in
Graan voor Visch en Overbos/Bornholm zien we graag dat ze structureel organisatorisch
vorm krijgen in de wijk.
Om een aantrekkelijk beweegaanbod te realiseren in de directe woonomgeving van onze
inwoners is het programma Sport in de Wijk opgezet. Binnen dit programma wordt de
eigen kracht van bewoners benut, wordt samenwerking gestimuleerd en maatwerk
geboden. Het accent van dit programma ligt op de prioritaire wijken Graan voor Visch,
Getsewoud en Rijsenhout. Binnen dit programma zijn 1.631 beweegmomenten opgezet,
waar 31.500 deelnemers aanwezig zijn geweest.
Voorbeelden van succesvolle projecten binnen dit programma zijn de wekelijkse
sportinstuif in Toolenburg, waar gemiddeld 40 deelnemers zijn. In Rijsenhout is een
loopgroep gestart met jonge moeders, waar gemiddeld 11 deelnemers mee lopen. In
Getsewoud en Nieuw-Vennep is samen met Meerwaarde tijdens de zomer een Fun Tour
en Happy Villa georganiseerd. Deze projecten bestaan uit culturele en sportieve
activiteiten voor jeugd.
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In verschillende dorpen is gewerkt met E-games, digitale en interactieve spellen, die
beweging vereisen. Deze spellen werden erg enthousiast beoordeeld onder de
jeugdigen, helaas blijft de interesse van volwassenen nog achter bij de verwachtingen.
Ten slotte stippen we de GALM projecten aan, welke al jaren bijdragen aan een beter
beweeggedrag onder ouderen.
De buurtsportvereniging in Overbos heeft zichzelf opgeheven. De activiteiten zijn bij lokale
partijen ondergebracht en blijven grotendeels allemaal in tact. De vereniging in Graan voor
Visch blijft haar activiteiten in samenwerking met de wijkbewoners voortzetten. Een
belangrijk aandachtspunt hierbij is het vinden van extra vrijwilligers.
Sportservice Haarlemmermeer heeft de door ons gevraagde werkzaamheden naar
tevredenheid verricht. Voor de projecten, wijken of scholen waar het resultaat achterblijft bij
de verwachtingen gaan we gezamenlijk kijken naar oplossingen.
Wij besluiten dan ook de prestatiesubsidie 2012 vast te stellen.

Middelen
De prestatiesubsidie 2012 is vastgesteld op € 1.292.467 conform de subsidieverlening,
waarvan €887.000 bestemd wordt voor de Rijksregeling Combinatiefuncties. De middelen
hiervoor zijn verantwoord in 2012 op programma 7 (Cultuur, sport en recreatie). Deze
reguliere subsidie is exclusief de projectsubsidie voor het Seniorensport, Consulent
Bewegingsonderwijs en Alle Leerlingen Actief. Deze projectsubsidies worden separaat
vastgesteld.
Reserves en voorzieningen
Bij het vaststelling van de Prestatiesubsidie 2011 is besloten dat Sportservice
Haarlemmermeer toestemming krijgt een tweetal bestemmingsreserves te hanteren.
De eerste is een bestemmingsreserve Huisvesting. Sportservice Haarlemmermeer is de
afgelopen jaren sterk gegroeid in personele omvang, de huidige locatie voldoet daardoor niet
meer. Men is daardoor op zoek naar een alternatieve locatie. Om de kosten die met deze
verhuizing te maken hebben op te vangen, is deze bestemmingsreserve ingesteld. In
overleg met Sportservice Noord Holland is de maximale hoogte van deze
bestemmingsreserve vastgesteld op € 76.726. Eind 2012 blijkt dat de hoogte van dit bedrag
onder dit maximum blijft.
De tweede bestemmingsreserve betreft de Combinatiefuncties. Bij de start van de
Combinatiefuncties is een gefixeerd bedrag per fte afgesproken. Echter omdat de
loonkosten de eerste jaren lager waren dan dit bedrag heeft Sportservice dit resterende geld
gespaard om de stijgende loonkosten van deze Combinatiefuncties op te vangen. Wij zijn
akkoord gegaan met de vorming van een bestemmingsreserve Combinatiefuncties op
voorwaarde dat deze aan het eind van het boekjaar 2015 is afgebouwd en een maximale
hoogte heeft van € 155.000. Hoewel de afspraken pas eind 2012 tot stand zijn gekomen, is
uit de cijfers reeds te zien dat de bestemmingsreserve Huisvesting is gestabiliseerd en de
bestemmingsreserve Combinatiefuncties is afgenomen. Sportservice houdt zich dus aan
haar afspraken en ook de prognoses zien er goed uit.
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Juridische aspecten
De vaststelling van de subsidie geschiedt op basis van de Algemene subsidieverordening
2011.
Evaluatie
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de evaluatie van het sportbeleid. In deze
evaluatie zal ook de inzet van Sportservice Haarlemmermeer aan de orde komen.
Communicatie
Sportservice Noord Holland/Haarlemmermeer wordt middels een brief op de hoogte gesteld
van ons besluit over deze vaststelling prestatiesubsidie 2012.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. de prestatiesubsidie 2012 van Sportservice Haarlemmermeer vast te stellen op het reeds
verleende bedrag van € 1.292.467;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeui

Bijlage(n)

Vaststellingsbrief prestatiesubsidie 2012 Sportservice
Jaarverslag en jaarrekening 2012 Sportservice Haarlemmermeer

gemeente

Haarlemmermeer

Aan het bestuur van
Stichting Sportservice Noord-Holland
Postbus 338
2000 AH Haarlem

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 9550

cluster
contactpersoon
Doorkiesnummer

uwbrief
Onskenmerk

Docnr.
Bijiage(n)
onderwerp

Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling
M. van Tubergen Lotgering
0900-1852

12 april 2013

Verzenddatum

12/000183

2013/17478
Nota vaststellen subsidie 2012
Vaststelling prestatiesubsidie 2012 Sportservice

Geacht bestuur,
Op 12 april 2013 ontvingen wij uw vaststellingsaanvraag voor de
prestatiesubsidie 2012. De aanvraag met documentnummer 2013/17478 is
ingeschreven onder dossiernummer/kenmerk 12/000183.
Besluit
Wij stellen uw subsidie vast op een bedrag van € 1.292.467,00.
Dit baseren wij op artikel 20 van de Algemene subsidieverordening
Haarlemmermeer 2011.
Motivering
De activiteiten waarvoor de subsidie is verleend hebben plaatsgevonden en
de subsidie is gebruikt voor het doel waarvoor deze gegeven was. Wij gaan
daarom akkoord met uw verantwoording over de activiteiten.
Betaling
Met ons besluit van 23 februari 2012 verleenden wij u een subsidie van
maximaal € 1.292.467,00. U heeft dit bedrag al als voorschot ontvangen.
Wij hebben geconstateerd dat er in het proces richting de vaststelling en in
financiële verantwoording nog voortgang te behalen is. We stellen dan ook
voor binnenkort met elkaar om tafel te gaan om deze zaken met elkaar te
bespreken. Wij zullen hiervoor het initiatief nemen.

FSC

www.fBc.cxg

Papier van
verantwoorde
herkomst

FSC«C104336

Onskenmerk
Volgvel
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Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer M. van
Tubergen Lotgering, telefoonnummer 0900-1852.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente H^jlemmermeer,
de secreteris,

de bur?

C.H.J. Brugman

BEZWAAR
Indien u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent kunt u daartegen, op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na verzenddatum van dit
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient in ieder
geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de redenen/motivering van het bezwaar te
bevatten en dient te zijn ondertekend. Tevens dient u een kopie van de statuten en
een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te zenden. Indien u, als de indiener
van het bezwaar, niet genoemd wordt in de statuten of in het uittreksel van de Kamer
van Koophandel, dient u tevens een machtiging bij te voegen. U kunt uw
bezwaarschrift richten aan het college van de gemeente Haarlemmermeer, ter
attentie van cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

SPORTSERVICE
NOORD-HOLLAND
Aan het College van B&W van Haarlemmermeer
T.a.v. het team Relatiebeheer & Subsidies
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
^

Datum:
Briefnr.:
Afschrift

datum 11 april 2013
uw kenmerk 12/000183
onskenmerk 071/2012

^

^

^

^
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AfEcdain
Afgeda
(paraaf)

aan:

onderwerp Aanbieding jaarverslag en accountantsverklaring 2012 Sportservice Haarlemmermeer
behandeld door Nanda van der Wiel
Geacht college,
Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2012 aan van Sportservice Haarlemmermeer.
In dit verslag geven wij u zo volledig mogelijk inzicht in de door ons uitgevoerde activiteiten en
gerealiseerde prestaties, alsmede de daarmee gemoeide financiën over het boekjaar 2012. Met
dit jaarverslag leggen wij ook verantwoording af over de door uw gemeente aan ons
beschikbaar gestelde subsidiebijdragen voor dat jaar.
Tevens ontvangt u hierbij de aan dit jaarverslag gerelateerde accountantsverklaringen. De
eerste accountantsverklaring heeft betrekking op de financiën, de tweede specifiek op de
gerealiseerde prestaties.
Wij hopen hiermee te voldoen aan de verantwoordingsvereisten zoals opgenomen in uw
Algemene subsidieverordening, het Programma van Eisen 2012 en uw subsidiebeschikking van
24 februari 2012 met bovenstaand kenmerk.
De definitieve subsidievaststelling zien wij te zijner tijd graag van u tegemoet.
Desgewenst zijn wij uiteraard graag bereid ons jaarverslag e.a. nader aan u toe te lichten. U
kunt zich daarvoor wenden tot mevrouw Nanda van der Wiel, regiomanager van Sportservice
Haarlemmermeer (023 - 5575937).
Hoogachtend,
Het bestuur van Sportservice Noord-Holland,
irzitter
L.G.M. Putman, penningmeester
po.

S van Tielf directei
Bijlagen:
Stichting Sportservice Noord-Holland
Nieuwe Gracht 7
2011 NB Haarlem

Jaarverslag 2012 Sportservice Haarlemmermeer
Twee accountantsverklaringen 2012 Niehe-Lancee
Postbus 338
2 0 0 0 AH Haarlem

T 023 531 94 75
F 023 532 21 94

Sportservice Noord-Holland maakt deel uit van het Olympisch Netwerk Noord-Holland

info@sportservicenoordholland.nl
www.sportservicenoordholland.nl

K.v.K. 41225270
ING 31 291201
ABN-AMRO 41 53 69 622

^ 0 RSM Niehe Lancée Kooij

Aan: Het bestuur van Stichting Sportservice Noord-Holland

RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V.
Diakenhuisweg 11, Postbus 5037,2000 CA Haarlem
T 023 530 04 00 F 023 536 75 74
E haarlem@)rsmnlk.nl

CONTROLEVERKLARING
(afgegeven ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer)
Instelling:
Projectnaam:

Stichting Sportservice Noord-Holland
"Prestatiesubsidie 2012 Sportservice Haarlemmermeer"

Opdracht
Wij hebben bijgaande, door ons gewaarmerkte, financiële verantwoording "Huis van de sport Amstel & Meerlanden (totaal Sportservice Haarlemmermeer)", zoals opgenomen in paragraaf 7.2 'Financiën' van het jaarverslag
2012, gecontroleerd van
Stichting Sportservice Noord-Holland te Haarlem
inzake de verleende "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice Haarlemmermeer'.
,

De financiële verantwoording "Huis van de sport Amstel & Meerlanden (totaal Sportservice Haarlemmermeer)",
zoals opgenomen in paragraaf 7.2 'Financiën' van het jaarverslag 2012, inzake de "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice Haarlemmermeer" is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting. Het is onze
verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de financiële verantwoording te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en het meest recente Controleprotocol Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Haarlemmenneer. Dienovereenkomstig dienen wij
onze controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
financiële verantwoording "Huis van de sport Amstel & Meerlanden (totaal Sportservice Haarlemmermeer)", zoals
opgenomen in paragraaf 7.2 'Financiën' van het jaarverslag 2012, inzake de "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice
Haarlemmermeer", geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek
door middel van deelwaamemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de
financiële verantwoording "Huis van de sport Amstel & Meerlanden (totaal Sportservice Haarlemmermeer)", zoals
opgenomen in paragraaf 7.2 'Financiën' van het jaarverslag 2012, inzake de "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice
Haarlemmermeer'.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording "Huis van de sport Amstel & Meerlanden (totaal Sportservice Haarlemmermeer)", zoals opgenomen in paragraaf 7.2 'Financiën' van het jaarverslag 2012, inzake de
"Prestatiesubsidie 2012 Sportservice Haarlemmermeer", de verantwoorde kosten en opbrengsten, in alle van
materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig weer. Tevens is vastgesteld dat er geen medewerkers en bestuursleden in 2012 een beloning van de instelling ontvangen van in totaal meer dan € 125.000.

RSM Niehe Lancée Kooij is een onafhankelijk lid van RSM International, een samenwerkingsverband
van onafhankelijke accountants- en advieskantoren, die ieder voor eigen verantwoordelijkheid
werken. RSM International bestaat in geen enkel rechtsgebied als afzonderlijke rechtspersoon. Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek kosteloos worden toegezonden.

RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N,V. is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34255759.
Kantoren in: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht.

| ^ RSM Niehe Lancée Kooij

Overige aspecten - beperking in het gebruik (verspreidingskring)
De financiële verantwoording "Huis van de sport Amstel & Meerlanden (totaal Sportservice Haarlemmermeer)",
zoals opgenomen in paragraaf 7,2 'Financiën' van het jaarverslag 2012, inzake de "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice Haarlemmermeer" en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor de gemeente Haarlemmermeer en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Haarlem, 9 april 2013
RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V.

dut
R.A. Kleine RV CRAd
Registeraccountant

| ^ RSM Niehe Lancée Kooij

RSM Niehe Lancée Kooi] Accountants N.V.
Diakenhuisweg tl, Poslbus 5037,2000 CA Haarlem
T 023 530 04 00 F 023 536 75 74
E haarlemdirsmnlk.nl

Aan: het bestuur van de Stichting Sportservice Noord-Holland
ASSURANCERAPPORT BIJ DE REALISATIE VAN DE PRESTATIE-INDICATOREN
VOLGENS HET PROGRAMMA VAN EISEN,
AFGEGEVEN TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER
Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben onderzocht of de prestatie-indicatoren zoals opgenomen in het "Programma van eisen" en verantwoord in bijlage 3 "Overzicht gerealiseerde uren" van het bijgaande door ons gewaarmerkte jaarverslag 2012 van
Stichting Sportservice Noord-Holland
inzake de verleende "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice Haariemmermeer" zijn gerealiseerd.
De onderbouwing van de prestatie-indicatoren overeenkomstig het "Programma van eisen", zoals opgenomen in
bijlage 3 "Overzicht gerealiseerde uren" van het jaarverslag 2012, inzake de "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice
Haariemmermeer", is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een assurancerapport inzake de realisatie van de prestatie-indicatoren te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek vemcht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000
"Assuranceopdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische financiële informatie"
en het meest recente Controleprotocol Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Haarlemmermeer. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de onderbouwing van de realisatie van de prestatie-indicatoren, volgens het
"Programma van eisen", zoals opgenomen in bijlage 3 "Overzicht gerealiseerde uren" van het jaarverslag 2012, inzake de "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice Haarlemmermeer", geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een assuranceopdracht omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van assurance-informatie over
de prestatie-indicatoren.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel zijn de prestatie-indicatoren volgens het "Programma van Eisen", zoals opgenomen in bijlage 3
"Overzicht gerealiseerde uren" van het jaarverslag 2012 inzake "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice Haarlemmermeer", daadwerkelijk gerealiseerd door de instelling.

RSM Niehe Lancée Kooij is een onafhankelijk lid van RSM International, een samenwerkingsverband
van onafhankelijke accountants- en advieskantoren, die ieder voor eigen verantwoordelijkheid
werken, RSM International bestaat in geen enkel rechtsgebied als afzonderlijke rechtspersoon. Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek kosteloos worden toegezonden.

RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V. is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34255759,
Kantoren in: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht.

| ^ | | RSM Niehe Lancée Kooij

Overige aspecten - beperking in gebruik en verspreidingskring
Ons assurancerapport over 2012 inzake de "Prestatiesubsidie 2012 Sportservice Haarlemmermeer" is uitsluitend
bedoeld voor de gemeente Haarlemmermeer en kan derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Haarlem, 9 april 2013
RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V.
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Voorwoord
1.

Sportservice Haarlemmermeer

1.1

Algemeen

Sportservice Haarlemmermeer is onderdeel van de organisatie Sportservice NoordHolland. Dit jaarverslag is vooral bedoeld als verantwoording van de door Sportservice
ontvangen subsidies van de gemeenten in de regio Amstel & Meerlanden. De
verantwoording is zowel op cijfermatige resultaten als toelichting hierop opgesteld en u
vindt een financiële verantwoording alsmede een verantwoording in FTE terug achterin
dit jaarverslag (hoofdstuk 8).
Sportservice Haarlemmermeer is het regiokantoor voor Amstel & Meerlanden. Zij voert
sportstimuleringsprojecten uit in de gemeenten Haarlemmermeer Aalsmeer en Ouder
Amstel, werkt goed samen met Sportbedrijf Amstelveen en biedt in de gehele regio
Aangepast sporten aan (zie hst 6). Aangepast sporten heeft een eigen jaarverslag.
De indeling voor dit jaarverslag is hetzelfde als de indeling van het Programma van
Eisen(PvE) en de subsidieaanvraag van gemeente Haarlemmermeer. De programma's
zijn het Sportloket, Verenigingsondersteuning, Sport en School en Sport in de Wijk. De
combinatiefuncties hebben een plek gekregen binnen alle vier de programma's.
In deze subsidieaanvraag zijn de beschrijvingen van projecten beknopt weergegeven.
Voor een uitgebreidere toelichting op de projecten en activiteiten wordt verwezen naar
onze website www.sportservicehaarlemmermeer.nl.
Financieel
Sportservice Haarlemmermeer heeft voor 2012 van de gemeente Haarlemmermeer een
prestatiesubsidie van totaal € 1.292.467,- gekregen. Dit is exclusief de gelden voor
GALM, MRT, consulenten bewegingsonderwijs en Alle Leerlingen Actief. Sportservice
heeft op 24 februari 2012 de definitieve beschikking prestatiesubsidie 2012 gekregen.
Door dit wat relatief late tijdstip heeft zij haar projectadministratie reeds ingericht op de
aanvraag die zij gedaan heeft in 2011. Dat betekent dat in dit jaarverslag de indeling van
de subsidieaanvraag als leidraad is genomen en ook de 'extra' projecten in dit jaarverslag
verantwoord worden. Voor ouderensport is de subsidiebeschikking in december 2012
ontvangen waardoor we de activiteiten voor ouderensport in 2012 maar beperkt hebben
uitgevoerd; belangrijk deel van de uitvoering (en budget) is doorgeschoven naar 2013.

De ambitie van de beleidsdoelen die gemeente Haarlemmermeer gesteld heeft in haar
sportnota "Sport in een beweeglijk perspectief' zijn hoog. Door het bevriezen van het
aantal fte combinatiefuncties en de beschikbaarheid van onvoldoende binnenaccommodatie (met name een knelpunt in de wintermaanden), kunnen de genoemde
doelstellingen mogelijk niet volledig worden gehaald. De accommodatieproblematiek
zorgt ervoor dat voor sommige projecten, o.a. in de aandachtswijken, geen uitbreiding
meer gerealiseerd kan worden.

Combinatiefuncties
De combinatiefuncties worden breed ingezet om de beleidsdoelen van gemeente
Haarlemmermeer te realiseren. De combinatiefunctionarissen zijn binnen alle vier
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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programma's actief. Het streven is geweest om afzonderlijk de resultaten van de
combinatiefunctionarissen binnen de programma's in beeld te brengen. Echter door de
opzet van de programmalijnen, alsmede de geïntegreerde en complementaire werkwijze
binnen de teams, is dit onderscheid zowel in de praktijk als in administratief opzicht
steeds moeilijker te maken.

Werkwijze
Sportservice legt momenteel het fundament voor een goed bewegingsklimaat en 'een
leven lang fit'-cultuur in Haarlemmermeer. Dat fundament is niet altijd even zichtbaar,
heeft weinig mooie 'vierings' momenten, maar zorgt wel voor gedragen aanbod en
waardering voor ons advies en onze kennis. En resulteert in meer gedragen organisatie.
Het onderzoek van Kennispraktijk over de evaluatie sportnota laat ons dat ook zien. Het
aantal basisscholen met naschools sport- en beweegaanbod is sterk gegroeid. Het
aanbod dat wordt ontwikkeld en uitgevoerd sluit goed aan bij de wensen, behoeften en
niveau van kinderen. Een gezonde leefstijl wordt hierbij steeds belangrijker. Sportservice
heeft zich in 2012 hard gemaakt voor Haarlemmermeer als JOGG-gemeente, hetgeen
ook is gerealiseerd.
De doelgroep 12-18 jaar heeft voor de komende jaren meer aandacht nodig. Zowel in de
wijk als bij de sportvereniging. De sportvereniging mag zich gaan richten op ledenbehoud
en deze doelgroepen betrekken bij de verenigingen waardoor de grote uitval in o.a deze
doelgroep afneemt.
De samenwerkingsverbanden die gelegd worden en de procesontwikkeling waar we
midden in zitten zijn de basis om ook verder te bouwen met onder andere de
buurtsportcoaches in 2013 en verder.
Onze visie, Sportservice wil de sport in de Haarlemmermeer versterken en verbinden
zodat iedereen van jong tot oud naar eigen voorkeur en behoefte aan sport en
beweegactiviteiten kan deelnemen, blijft ook voor de komende jaren wat we uitdragen.
Hoogtepunten op een ril:
• Belangrijke stap gemaakt, wijkgericht werken in de sport.
• Veel vraag naar advies bewegen op schoolplein, inrichting schoolplein en
advisering bewegingsonderwijs.
• De ontwikkeling van het leerlingvolgsysteem, de start met de pilot.
• De ontwikkeling van JSP 2.0; Het samenvoegen van de projecten SMS en JSP.
• De vakleerkrachten bijeenkomsten die beter worden bezocht en de inhoud die
goed aansluit op de behoefte uit het veld.
• Schoolplein (her)inrichting, steeds meer scholen willen geadviseerd worden en
raken hierdoor geïnspireerd om na te denken over hun visie op spelen en
bewegen.
• Door ontwikkelen MRT onder schooltijd; nu acht scholen die dit doen.
• Haarlemmermeer JOGG gemeente.
• Advisering Sportimpulsen, waarvan drie project zijn gehonoreerd.
•
In gebruik name activiteiten database.
Regio nieuws:
Behoefte onderzoek combinatiefuncties in Aalsmeer
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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Starten met de sportcombinatiefunctionaris begin 2013
• Behoefte onderzoek combinatiefuncties Ouder Amstel
De belangrijkste activiteiten in 2012:
Europees record touwtje springen tijdens de nationale sportweek (21 tot 28
april 2012) in de hele regio
Grote deelname nationale sportweek Aalsmeer
Sportfair 8 juli Toolenburgse plas
Buitenspeeldag 13 juni 2012 op 5 plekken
KNVB straatvoetbal toernooi (30 mei gemeentelijke finale en 9 juni district
finale)
Tijdens NK Dressuur en concours hippique - alle speciaal onderwijs scholen
hebben kennis gemaakt met paardrijden
Zotte Zomerdagen
Olympische sportdag 26 juni 2012
Wijkfeest Floriande in samenwerking met gemeente, Meerwaarde 15
september 2012
Leerlingvolgsysteem start pilot project
Opening beweegveld Zwanenburg 22 september
Kick off JSP 2.0 november 2012 invoering 1 januari 2013
Zuid Koreaanse demonstratie op Schiphol 23 november 2012

1.2

Personeelszaken

Het personele bestand is in 2012 vrij constant gebleven. In 2012 zijn we meer dan anders
tijd gaan besteden aan (bij)scholing personeel. Sportservice heeft gemeend haar
kennismanagement te vergroten. Daarnaast de kwaliteit van de lesgevers minimaal in
stand te houden als wel te verbeteren.
Voor 2013 wordt een pilot gestart met competentiegericht werken.
Naast de totaal van 26,5 fte mensen die voor Sportservice werken, hebben we 28
stagiaires een leer-werkplek gegeven.
Voor 2013 wil Sportservice ook ruimte gaan maken voor de 4,5 Buurtsportcoaches in
Haarlemmermeer, die zoals in het raadbesluit in december ook op bepaalde voorwaarde
onderdeel mogen uitmaken van Sportservice.
Naast deze verruiming mag ook de combinatiefunctionaris sport Aalsmeer door
Sportservice met een 14 fte verruimd worden.
De bovenstaande doorkijk alsmede de groei van het aantal fte betekent dat het personeel
zich nog specialistischer kan scholen en kan worden ingezet. Naast het behoefte gericht
werken zijn de dat de belangrijkste personele inzetten in 2013.

Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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1.3

Resultaten

Sportservice Haarlemmermeer heeft in 2012 voor het eerst alle medewerkers
deelnameregistratie laten doen. Alle te behalen resultaten zijn benoemd en iedereen
houdt per kwartaal bij wat de resultaten zijn.
Dit geeft inzicht in de resultaten per programmalijn en soms per project. Al deze
gegevens zijn verzameld en zijn te zien in resultaten totaal voor Haarlemmermeer. In
totaal hebben de medewerkers van Sportservice in 2012 137.499 mensen bereikt (dit
zijn totale cijfers dus geen unieke personen) door middel van 8.473 activiteiten.

Totaal aantal deelnames
Sportbuurtwerk;

ê

Beweegmomenten
verenigingen;
22481

Evenementen en
vakantie• activiteiten in de
R w i j k ; 6347

Verenigingsonclersteuning;
7704

Overige
projecten op
scholen; 18737

Li

mbinatiefum
tionarissen
ileneiland
32930

Motorische
sr hoolsport
Remedeal
toernooien
Teaching; 97684B
14380
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Totaal aantal activiteiten
Pi momenten.
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Programma Sportloket

2.1

Sportloket

Het sportloket heeft een centrale plek binnen de uitvoering van de activiteiten door
Sportservice Haarlemmermeer. Alle overheadtaken, alsook alle staf- en
managementfuncties worden vanuit het Sportloket verzorgd en uitgevoerd.
De backoffice van Sportservice in Haarlem speelt een belangrijke rol in de ondersteuning
van Sportservice Haarlemmermeer; onderstaande werkzaamheden worden als
dienstverlening aan Sportservice Haarlemmermeer doorberekend:
Gehele financiële administratie en accountantscontrole
Juridische ondersteuning
Automatisering organisatie Sportservice Noord-Holland breed
Bestuur en directie, management alsmede de administratieve en secretariële
ondersteuning
Personeelszaken (waaronder personeelsadministratie en -zorg, loonadministratie
e.d.)
Algemene PR & communicatie Sportservice Noord-Holland, waarvan
Sportservice Haarlemmermeer onderdeel is
Accountmanagement en netwerkbeheer met landelijke en provinciale overheden
en organisaties (o.a. voor acquisitie subsidies, fondsen e.d. voor landelijk,
provinciaal en lokaal sportbeleid)
In 2012 is het activiteitenaanbod zoveel mogelijk geautomatiseerd. In 2013 vindt
doorontwikkeling plaats en Sportservice verwacht dan ook een efficiëntieslag te maken in
2013. Er is een nieuw PR- en communicatieplan opgesteld, dat inmiddels
geïmplementeerd wordt. Al deze ondersteunende werkzaamheden, van belang voor de
gehele organisatie en alle projecten, vallen onder het sportloket.
Om alle verenigingen en contactpersonen op de hoogte te houden van de (nieuwe)
activiteiten, projecten en diensten van Sportservice, is in 2012 zeventien keer de digitale
nieuwsbrief verstuurd, ledereen die bekend is met een e-mailadres heeft deze
nieuwsbrief ontvangen. Op deze manier wordt iedereen ook geïnformeerd over de
landelijke sportontwikkelingen.
In 2012 is de website veel bezocht, 19.015 unieke bezoekers en 34.243 totaal aantal
bezoekers. De website wordt in de maanden april, juli (inschrijving JeugdSportPas),
september en november het meest bezocht. De website dient als eerste medium voor
berichtgeving vanuit Sportservice Haarlemmermeer.

Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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Totaal aantal bezoekers website
Sportservice Haarlemmermeer in 2012
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Resultaten

Hieronder staan de resultaten genoemd van de programmalijn Sportloket.

Contactmomenten
In totaal zijn er 868 contactmomenten geweest bij de programmalijn Sportloket.
Hieronder is de verdeling te zien van projecten waarvoor deze momenten zijn geweest.

Aantal contactmomenten

Informatievragen
aangepast
sporten (regio);
467
\
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Bij deze figuur moet worden opgemerkt dat het aantal informatievragen voor het
aangepast sporten regionaal (in Amstel & Meerlanden) gemeten is en dus niet alleen uit
de Haarlemmermeer komt. Voor de informatievragen die voor de andere programma's
gelden hebben we geen getallen.
De volgende resultaten konden niet verwerkt worden in bovenstaande figuren en zijn
daarom hieronder apart opgesomd:
• Aangepast sporten:
o Er waren in 2012 119 activiteiten in de regio Amstel & Meerlanden
o Het aantal gemeten deelnemers aan deze activiteiten was 2.873

2.3

Sport- en Speluitleen

Voor Sportservice is de sport- en speluitleen de kans om sport te stimuleren door middel
van het uitlenen van sportmateriaal aan sportverenigingen, sportaanbieders, scholen en
inwoners.
De verenigingen en particulieren kunnen bij Sportservice terecht om leuke en uitdagende
materialen te huren voor hun sportieve activiteit, op deze manier wordt al snel gesproken
over de sportbeleving en de behoefte van de 'klanten'.
Alle materialen zijn te bekijken op de website van Sportservice Haarlemmermeer.
Door middel van een online bestelformulier zijn de materialen eenvoudig te bestellen.

2.4

Algemene Sportstlmulering

2.4.1

Beweegkuur

De Beweegkuur is een leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht en (een
verhoogd risico op) een chronische aandoening. Vanuit gelden van REOS
(Regionale Eerstelijns Ondersteunings Structuur) heeft Sportservice in 2012 een
overzicht gemaakt van al het sportaanbod in de Haarlemmermeer dat geschikt is voor
deze doelgroep. Dit is nodig om te zorgen dat er een goede doorverwijzing kan
plaatsvinden van de zorgaanbieders naar het beweegaanbod. Het overzicht is op de
website van Sportservice gezet en verspreid onder alle eerstelijnszorginstellingen.

2.5

Aangepast Sporten

De regiomedewerker aangepast sporten voert verschillende werkzaamheden uit op het
gebied van aangepast sporten in de regio Amstel & Meerlanden. In deze regio bestaat op
het gebied van aangepast sporten een samenwerkingsverband, en daarin is
Haarlemmermeer de grootste gemeente. Gezien het regionale karakter van Aangepast
sporten wordt daarvoor een apart jaarverslag geschreven. Ter verduidelijking vindt u hier
wel een opsomming op hoofdlijnen.
In de regio Amstel & Meerlanden is voor het aangepast sporten in 2012 veel gedaan. Een
belangrijke taak van de regiomedewerker is een loketfunctie vervullen, enerzijds voor
mensen die een beperking hebben en willen sporten en anderzijds voor verenigingen die
een aanbod hebben voor mensen met een beperking. In 2012 zijn aan inwoners uit deze
regio 117 persoonlijke sportadviezen gegeven en is aan 350 verzoeken om informatie
voldaan door het toesturen van de nieuwe Wegwijzer Aangepast Sporten. Eind 2012
waren in totaal 119 sportactiviteiten met een aangepast sportaanbod geregistreerd in de
regio Amstel & Meerlanden.
Sportservice Haariemmermeer, Jaarverslag 2012
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3

Programma Verenigingsondersteuning

3.1

Inleiding

De georganiseerde sport is naast de anders-georganiseerde sport de belangrijkste
organisatievorm waarbinnen inwoners uit de Haarlemmermeer kunnen sporten en
bewegen. Om zoveel mogelijk mensen duurzaam van hun sport te kunnen laten
genieten, richt de programmalijn Verenigingsondersteuning zich op het versterken van
sportverenigingen, een activiteitenaanbod op maat, aantrekkelijke accommodaties, meer
en kwalitatief goed kader en lokale samenwerking.
De activiteiten/projecten binnen de programmalijn Verenigingsondersteuning zijn gericht
op:
1. Het verbinden van school, sportvereniging en wijk door een samenhangend
activiteitenaanbod te ontwikkelen en uit te voeren;
2. Het versterken van de gebieden organisatie & beleid, leden en kader bij de
sportvereniging;
3. Het informeren en opleiden van vrijwilligers, bestuurlijk en technisch kader.
Verenigingsondersteuning richt zich proactief op kernsport-, groeisport-, grote en actieve
sportverenigingen, die een belangrijke maatschappelijke rol spelen.
De Combinatiefuncties Verenigingen zijn een goed voorbeeld van actief verbinden van
school, sportvereniging en wijk doordat zij een samenhangend activiteitenaanbod
ontwikkelen en uitvoeren. Door de inzet van deze combinatiefunctionarissen bij
sportverenigingen zijn train-de-trainer projecten opgestart, is jeugdbeleid
ontwikkeld/verbeterd en wordt de maatschappelijke rol van de sportvereniging vergroot
(bijvoorbeeld met sportactiviteiten voor een specifieke doelgroep, sportinstuif en freestyle
optredens). Door het project JSP 2.0 (zie voor nadere toelichting hoofdstuk Sport en
School) wordt de verbinding tussen wijk, school en sportvereniging verder versterkt.
De adviseurs van Verenigingsondersteuning hebben een belangrijke ondersteunende rol
naar de sportvereniging om deze te versterken. Met hulp van de
combinatiefunctionarissen ondersteunen zij de verenigingen op verschillende aspecten.
Zij helpen bij het maken van keuzes op het gebied van beleid en organisatie (met name
sponsoring, vrijwilligers, algemeen en technisch beleid) en uitvoering geven aan die
keuzes. Zij ondersteunen bij het werven en behouden van vrijwilligers en leden, staan de
vereniging bij met het betrekken van specifieke doelgroepen bij de sportvereniging en
denken mee over het aantrekkelijk houden van de accommodatie. En zij staan de
sportvereniging bij in het omgaan met wet & regelgeving.

Inzet van de gemeente op verenigingsondersteuning
Naast een heldere opdrachtformulering, is het van belang dat de gemeente condities
schept, waardoor Verenigingsondersteuning van Sportservice in staat wordt gesteld de
afgesproken prestaties te leveren. Het gaat erom, dat de gemeente:
• Verenigingen doorverwijst naar Verenigingsondersteuning, als zijnde hét
Sportloket;
• Verenigingsondersteuning betrekt in beleidsbesluiten, die betrekking hebben op
sport(verenigingen);
• Verenigingsondersteuning inlicht, als zij belangrijke zaken met verenigingen
bespreekt, ook wanneer dit gebeurt buiten het sportieve werkveld.
Sportservice Haariemmermeer, Jaarverslag 2012

12

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d SU-H.- ^ <=> i ^
Knnii Accountants N.V.

3.2

Resultaten

3.2.1

Deelnames

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat in 2012 bereikt is. Gesproken wordt over
deelnames, omdat sportverenigingen aan meerdere activiteiten kunnen deelnemen. Een
deelname betekent deelname van één sportvereniging aan één activiteit. Het totaal
aantal deelnames zegt niets over het aantal unieke sportverenigingen dat het afgelopen
jaar is bereikt.
In totaal zijn aan projecten van de programmalijn Verenigingsondersteuning 279
deelnames geweest van sportverenigingen. Hieronder is de verdeling te zien van
projecten waarbij of waaraan deze sportverenigingen hebben deelgenomen.

Sp0f1en

Aantal deelnames

wijkgerichte
evenementen;
13

Beleidsplan c.q.
visie; 3
Verenigingen
bezoc ht/
bijgestaan; 38

Maatschappelijke stage; 28
Ondersteuning
op technisch
beleid; 2 _
Juridische
ondersteuning; 4
Cursus
Sportbegeleider;.
1

Workshop
Sponsorbeleid;^
22

Combin
functionarissen
21

.WhoZnext; 3

Meer
„vrijwilligers in
kortere tijd; 10

In totaal zijn aan projecten van de programmalijn Verenigingsondersteuning 30.185
deelnames geweest van personen. Hieronder is de verdeling te zien van projecten
waarbij deze mensen zijn bereikt. De combinatiefunctionarissen Verenigingen
organiseerden evenementen voor iedereen, extra beweegmomenten voor leden van de
sportvereniging en begeleidingsmomenten voor het kader van de sportvereniging.
Daarnaast werden de projecten WhoZnext en Maatschappelijke Stage uitgevoerd.
3.2.2
Activiteitenaanbod
In totaal zijn vanuit de programmalijn Verenigingsondersteuning 1.906 activiteiten
georganiseerd. Hieronder is de verdeling te zien onder welke projecten de activiteiten zijn
georganiseerd. De combinatiefunctionarissen organiseerden evenementen, extra
beweegmomenten, begeleidingsmomenten kader en realiseerden plannen voor de
sportvereniging. De verenigingsondersteuners organiseerden de workshop
sponsorbeleid, de cursus MVKT, de cursus Sportbegeleider en de bijeenkomsten.

Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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Aantal activiteiten
Georganiseerde _.
bijeenkomsten;
4

Evenementen
bb

Cursus Sportbegeleider; 1

Workshop
sponsorbeleid; 1

Gerealiseerde
plannen, 118

Meer
vrijwilligers in
kortere tijd; 2

Aantal deelnames
l .•eriprnenten;
Begeleidingsin
smo
menten kader
7541

WhoZnext; 17_

. Maatschappelijke stage
(vacatures); 146
\
\

Extra
beweegmoment
en; 17570

Een aantal resultaten kon niet in de figuren hierboven verwerkt worden. Dit wordt
hieronder genoemd:
1. In 2011 heeft Sportservice met de activiteit accommodatiescan bij een tweetal
sportverenigingen een scan opgestart. Inmiddels ligt daar nu een plan, dat door
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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de gemeente in behandeling is genomen. Daarnaast is in 2012 een beperkte
accommodatiescan uitgevoerd bij een kleine sportvereniging.
2. In 2012 zijn drie sportimpuls-projecten toegewezen door ZonMW waaraan
negen sportverenigingen en scholen (SV DIOS, Judo Yushi, praktijkschool de
Linie, Fysioplaza, Hoofvaart College, Herbert Visser Collega en Katholieken
scholengemeenschap Haarlemmermeer) deelnemen. Sportservice heeft bij deze
aanvragen een actieve rol gehad. Aan drie andere verenigingen ('Meersquash',
SV PAX en Amstelring) is de sportimpuls-aanvraag niet toegekend. Sportservice
heeft bij deze aanvragen meegekeken. Sportservice heeft eind 2012 een
voorlichtingsavond georganiseerd over de nieuwe aanvraagronde van de
Sportimpuls voor 2013. Hier waren negentien sportverenigingen uit de
Haarlemmermeer en omgeving aanwezig.
Een aantal resultaten is lager of anders dan de doelstellingen geformuleerd in de
Subsidieaanvraag 2012. Deze resultaten worden hieronder opgesomd:
1. De activiteit klankbordwerkgroep is na overleg met de gemeente vanwege het
ontbreken van draagvlak onder de sportverenigingen vervangen door sport- en
wijkgerichte bijeenkomsten, die hieronder nader worden beschreven.
2. Tijdens de bijeenkomst 'Profilering van uw sportvereniging' is aandacht besteed
aan sponsoring. Geen enkele sportvereniging heeft om gespecialiseerde
(beleids)ondersteuning op sponsorbeleid gevraagd.
3. Er is als gevolg van een gewijzigd Sportbesluit dit jaar niet langer gestimuleerd
om het BTW model toe te passen.
Hieronder staat per activiteit/project uitgelegd hoe Verenigingsondersteuning hier
invulling aan heeft gegeven. Daarbij wordt benoemd welke resultaten hoger/beter zijn
uitgevallen dan vooraf vastgesteld in de subsidieaanvraag 2012.

3.3

Klankbordgroep

De activiteit klankbordwerkgroep is, zoals hierboven beschreven, vervangen door sporten wijkgerichte bijeenkomsten. In 2012 is de projectgroep 'Handbal in Haarlemmermeer'
drie keer bijeen gekomen, even zoveel maal de Haarlemmermeerse voetbalverenigingen
onder begeleiding van de KNVB.

3.4

Bezoek vereniging ter ondersteuning

Verenigingsondersteuning heeft 38 sportverenigingen daadwerkelijk bezocht. Dat zijn
acht sportverenigingen meer dan vooraf was vastgesteld. Naast alle kern- en
groeisportverenigingen, heeft Sportservice ook dertien grote en acht actieve
sportverenigingen bezocht, die een belang alsmede nog negen overige
sportverenigingen die om ondersteuning vroegen.

3.5

Bijeenkomsten

De vier georganiseerde bijeenkomsten, waaraan tezamen 97 verenigingen hebben
deelgenomen, zijn:
1. Het sportcongres "Profilering van uw sportvereniging": Zo'n 80% van de 27
sportverenigingen heeft de verwachte kennis en inzichten opgedaan van de
voorzitter, zo ook van de eerste workshop. Dit gold slechts voor 35% voor de
tweede workshop.
2. De informatieavond van SportFair 2012.

Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012

15

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d. ....^..^..T.. 2. o / 3
RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V.

3.

4.

3.6

De SportFair 2012: met de evaluatie werd duidelijk dat deelname hieraan voor de
helft van de sportverenigingen meer leden heeft opgeleverd en dat zelfs 80%
volgend jaar weer van de partij is.
Het sportcongres "Samen naar een veiliger sportklimaat": hieraan hebben ook 20
verenigingen van buiten de Haarlemmermeer deelgenomen.

Consultancy en Mediation

Verenigingsondersteuning heeft in 2012 gebruik gemaakt van extra ondersteuning van
Sportservice Noord-Holland bij bijzondere trajecten zoals hieronder beschreven bij
gespecialiseerde (beleids)ondersteuning. Het betreft de bijzondere trajecten als gevolg
van de omlegging van de A9 en kritisch kijken naar de financiële situatie.

3.7

Database

in 2012 is de database opnieuw ingericht, waarbij alle sportverenigingen zijn
gecontroleerd.
3.8
Gespecialiseerde {beleidsondersteuning
De activiteit gespecialiseerde (beleids)ondersteuning biedt ondersteuning op
verschillende aspecten. Dit varieert van een periodieke stand van zaken,
opzetten/uitbouwen jeugdactiviteiten, aanpassen organisatiestructuur, rendabel maken
kantine, werven vrijwilligers tot ondersteunen bij het opstellen van een visie/beleidsplan.
Hieronder volgt een opsomming van bijzondere trajecten:
1. Als gevolg van de omlegging van de A9, worden twee actieve sportverenigingen
ondersteund. Na de eerdere accommodatiescan bij Petanque Union
Badhoevedorp wordt nu de haalbaarheid voor samenwerking met
korfbalvereniging Badhoevedorp onderzocht.
2. Het lanceren van rugby in de Haarlemmermeer geschiedt in samenwerking met
de rugbybond. Rugby Club Haarlem en twee grote sportverenigingen zijnde W
UNO en FC W C .
3. Het initiëren van een samenwerking tussen wielrennen (De Bataaf), handbal
(VOS), schaatsen (IJsclub Zwanenburg) en skeeleren (Skeelerclub Zwanenburg).
4. Voor het behouden van de cricketsport voor de Haarlemmermeer is
samengewerkt met de cricketbond en cricketvereniging Qui Vive.
5. Het intensief bijstaan van de grote tennisvereniging Nieuw-Vennep om kritisch
naar de financiële situatie te kijken.
Onder gespecialiseerde (beleids)ondersteuning vallen ook cursussen voor de
vrijwilligers, het bestuurlijk en technisch kader. Voor de eerste cursus MVKT, die in 2011
gestart was, vonden in 2012 vier workshops plaats. Hieraan hebben vier
sportverenigingen deelgenomen. Dit betreft zowel een startende, grote, actieve als
kernsportvereniging. Een tweede cursus MVKT startte in oktober 2012, waarvan de
eerste twee workshops inmiddels hebben plaatsgevonden. Hieraan namen in eerste
instantie zeven sportverenigingen deel. Deze keer zijn het zes grote en één overige
sportvereniging, die deelnemen. Deze sportverenigingen hadden alle deelgenomen aan
de informatiebijeenkomst, die goed tot uitstekend voldeed aan hun verwachtingen en
waarvan er al zes bij voorbaat aangaven zeker deel te nemen aan de cursus. Beide
cursussen zijn uitgevoerd onder het convenant Olympisch Plan en de ambities top- en
breedtesport getekend door zeven gemeenten uit de regio (Bloemendaal, Velsen,
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Zandvoort, Heemstede en
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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Haarlem). Voor decursus uit de subsidieaanvraag 2012 'Kanjers in de Sport' heeft voor
twee verenigingen de cursus 'Sportbegeleider' plaatsgevonden.

3.9

Visie c.q. beleidsplan

Met de activiteit visie/beieidsplan heeft verenigingsondersteuning bij een drietal
sportverenigingen kritisch meegelezen tijdens het opstellen van hun visie/beleidsplan en
waar nodig voorzien van commentaar.

3.10 Accommodatiescan
Zoals hierboven bij 3.2.2 vermeld zijn er twee accommodatiescans in 2011 gestart,
waarvan nu een plan ligt dat door de gemeente in behandeling is genomen. Daarnaast
loopt nog één accommodatiescan bij een kleine sportvereniging, deze wordt op kleine
schaal gedaan.

3.11

BTW-model

Als gevolg van een gewijzigd Sportbesluit heeft Sportservice dit jaar niet langer
sportverenigingen gestimuleerd om het BTW model toe te passen.

3.12

Combinatiefunctie Verenigingen

De Combinatiefuncties Verenigingen zijn een belangrijke verbindende schakel tussen
sportvereniging, school en wijk en verzorgen een samenhangend activiteitenaanbod. De
combinatiefunctionarissen organiseerden bij de participerende 21 sportverenigingen 56
evenementen voor iedereen, 467 extra beweegmomenten voor de leden van de
sportvereniging, 955 begeleidingsmomenten voor het kader van de sportvereniging en
hebben 118 plannen gerealiseerd.
In de bijlage is een opsomming van de behaalde resultaten per sport(vereniging)
opgenomen.

3.13

WhoZnext

WhoZnext heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het jeugdbeleid bij
sportverenigingen en het vergroten van de jeugdparticipatie. Sportservice
Haarlemmermeer benadert sportverenigingen over interesse in WhoZnext en kijkt samen
met de sportvereniging naar de mogelijkheden bij de sportvereniging. In 2012 startte één
team bestaande uit zes jongeren bij Meersquash en zij hebben inmiddels hun eerste
evenement georganiseerd. Drie sportverenigingen staan in de startblokken om met
WhoZnext te beginnen.

3.14

Maatschappelijke Stage

De grote aandacht vanuit de scholen van het voortgezet onderwijs voor actief
burgerschap en maatschappelijke stage is een prachtige kans voor sportverenigingen
om meer jongeren te interesseren voor vrijwilligerswerk. Sportservice Haarlemmermeer
benadert sportverenigingen over de maatschappelijke stage en kijkt samen met de
sportvereniging naar passende stageplaatsen bij de sportvereniging. Het gaat om
stageplaatsen die leerzaam zijn voor de leerlingen en nuttig voor de sportvereniging.
In 2012 zijn bij 28 sportverenigingen 146 voor stageplaatsen gerealiseerd.

3.15

Projecten en evenementen

Naast het ondersteunen van sportverenigingen, organiseren de verenigingsadviseurs
bijeenkomsten en cursussen en draaien er verschillende projecten. Hieronder is een
opsomming gemaakt van de belangrijkste:
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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1.
De SportFair neemt een bijzondere plaats in binnen de programmalijn
Verenigingsondersteuning. Dit evenement is een waar sportfestijn, waar
Haarlemmermeerse sportverenigingen elkaar ontmoeten en waar duizenden inwoners en
vele andere organisaties die sport een warm hart toedragen op af komen.
2.
Het sportcongres is een terugkomende ontmoetingsplek voor sportverenigingen
en een fraai podium om actuele thema's in de sport te bespreken, informatie te delen en
verbindingen te maken;
3.
Het organiseren van cursussen, zoals Meer Vrijwilligers in kortere Tijd (MVKT) en
Sportbegeleider, draagt ook bij tot het verder versterken van sportverenigingen en haar
vrijwilligers, bestuurlijk en technisch kader;
4.
Het project WhoZnext biedt mooie kansen voor sportverenigingen om haar
jeugdleden meer actief te betrekken bij het jeugdbeleid van de sportvereniging;
5.
Het project maatschappelijke stage biedt de sportvereniging prachtige kansen om
actieve leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met de sportieve
kant en de vele andere mogelijkheden bij een sportvereniging.

Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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4

Programmalijn Sport en School

4.1

Inleiding

De programmalijn 'Sport en School' richt zich op het actief stimuleren van jeugd en
jongeren om duurzaam te sporten en te bewegen. Scholen en sportorganisaties spelen
hierbij een belangrijke rol. Door samenwerking met scholen en sportorganisaties wordt
voor de jeugd en jongeren een basis gelegd voor een succesvolle deelname aan de
bewegingscultuur. Het is streven is dat 50% van de vier- tot achttienjarigen dagelijks
sport of beweegt voor nu en later.
Sportservice organiseert verschillende activiteiten voor het primair, voortgezet en
speciaal onderwijs. Het accent ligt op kinderen in het primair onderwijs. Deze keuze is
gemaakt vanuit het oogpunt 'jong geleerd, is oud gedaan'.
De activiteiten binnen de programmalijn Sport en School zijn gericht op:
•
Het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
•
Het stimuleren van de motorische ontwikkeling en het plezier in bewegen van
kinderen met een bewegingsachterstand vanwege een motorische achterstand,
sociaal-emotionele achterstand, gedragsproblemen en/of overgewicht
(zorgverbreding).
•
Het kennismaken van kinderen en jongeren met een scala aan sporten en
sportorganisaties (beweeg- en sportstlmulering).
•
Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren (bevorderen
Gezonde Leefstijl).
•
Het verbinden van school, sportvereniging en wijk door een samenhangend
activiteitenaanbod te ontwikkelen en uit te voeren (combinatiefuncties Sport en
School).
De consulenten bewegingsonderwijs hebben een belangrijke adviserende rol voor de
kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Door middel van bijscholing, adviesgesprekken en
coaching streven zij naar kwalitatief goed bewegingsonderwijs waarbij niet alleen goed
gesport en bewogen wordt tijdens de gymles maar ook tijdens het speelkwartier op het
schoolplein. Hierbij adviseert de consulent op gebied van herinrichting van het
schoolplein en geeft informatie hoe het plein het beste gebruikt kan worden.
Kinderen voor wie met plezier sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is, kunnen
terecht bij de projecten Motorische Remedial Teaching, ClubExtra en Obelixitas. Deze
interventies hebben tot doel de kinderen uiteindelijk aansluiting te laten vinden bij een
reguliere sportactiviteit. Binnen de projecten Motorische Remedial Teaching en ClubExtra
ligt het accent met name op het verbeteren van de motorische- en sociaal-emotionele
vaardigheden en bij Obelixitas op het verbeteren van de leefstijl. De projecten zijn
toegankelijk voor alle kinderen in de Haarlemmermeer, maar bij de keuze van locaties en
scholen is rekening gehouden met de scholen uit de prioritaire wijken.
Door middel van de preventieve projecten Groep 6 On the Move en Alle Leerlingen
Actief, wordt een actieve en gezonde leefstijl bevorderd onder de leerlingen van het
primair- en voortgezet onderwijs. Binnen Groep 6 On the Move speelt ouderparticipatie
een belangrijke rol.
Met de projecten JeugdSportPas, Sport Matcht School en de SchoolSportKalender
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten en sportorganisaties. Hierdoor
zijn kinderen in staat om voor nu of later een juiste sportkeuze te kunnen maken.

4.2

Resultaten

4.2.1

Deelnames

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat in 2012 bereikt is. Gesproken wordt over
deelnames, omdat kinderen aan meerdere activiteiten kunnen deelnemen. Een deelname
betekent deelname van één kind of school aan één activiteit. Het aantal deelnames zegt
niets over het aantal unieke kinderen dat heeft deelgenomen.
In totaal zijn voor de programmalijn Sport en School 75.815 deelnames geweest van
kinderen. Hieronder is de verdeling te zien van activiteiten waarbij deze kinderen zijn
bereikt.

Aantal deelnames (kinderen)
Recordpogmg
touwtje

Sport matcht
^

springen; 6500
Onthe m o v e ; _ ^ ^

1612
MRT na
schooltijd;

984 _/

M

MRT onder
schooltijd; 8784
Obelixitas; 1 0 0 8 _
ClubExtra; 669

Schoolsporttoer
nooien; 14500

Alle leerlingen_
actief; 1559

— Jeugdsportpas;
2069

In totaal zijn voor de programmalijn Sport en School 232 deelnames geweest van
scholen in 2012.
Hieronder is de verdeling te zien van activiteiten waarbij deze scholen zijn bereikt.
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Aantal deelnames (scholen)
Alle leerlingen
actief; 5

Jeugdsportpas;
66

Scholen waar
lespakketten
'bewegen Inde
k\,i< /Ijn
uitgezet; 3

Motor isc he
remedial
teaching; 13

Combinatie-,
functionarissen;
16

Scholen die
gebruik maken
van lesmethode;
25
On the move; 7

Spec u.il
onderwijs; 6

4.2.2 Aantal beweegmomenten
In totaal zijn voor de programmalijn Sport en School 4.535 beweegmomenten
georganiseerd. Hieronder is de verdeling te zien van projecten waarbij deze
beweegmomenten zijn georganiseerd.

Aantal georganiseerde
beweegmomenten
Sport matcht
school PO; 593

Alle leerlingen
actief; 54

Motorische
remedial
teachingonder
schooltijd; 672

Jeugdsportpas;
1608

Obelixitas; 113

Schoolsporttoer
_ nooien; 32

Combinatie
functionaris:
1207

Motorisc he
remedial
teaching buiten
schooltijd; 174

ClubExtra; 82 J

Hieronder volgt een uitleg van enkele cijfers uit de bovenstaande figuur:
• De 593 beweegmomenten die bereikt zijn met het programma Sport Matcht
School komen overeen met 208 matches.
• De 16 scholen die genoemd worden bij de combinatiefunctionarissen zijn de
scholen die horen bij de zeven scholeneilanden waar de
combinatiefunctionarissen actief zijn. Vijf van deze scholeneilanden zijn een
brede school.
De volgende resultaten konden niet verwerkt worden in bovenstaande figuren en zijn
daarom hieronder apart opgesomd:
Sportservice Haariemmermeer, Jaarverslag 2012
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•
•

•
•

JeugdSportPas
o 36 verenigingen deelgenomen
Consulent Bewegingsonderwijs
o Vier vakoverleggen georganiseerd voor het primair onderwijs en drie
vakoverleggen georganiseerd voor het voortgezet onderwijs voor in totaal
110 vakdocenten.
o Tweemaal is meegedacht met de gemeente over de (her)inrichting van
accommodatie.
Obelixitas
o Er zijn 23 ouderavonden georganiseerd.
Alle Leerlingen Actief:
o Er zijn 235 gesprekken motivational interviewing gevoerd,
o 30 leerlingen die aan het project hebben deelgenomen, hebben uiteindelijk
een structurele sportactiviteit gevonden.

Hieronder worden de resultaten genoemd die significant afwijken van de resultaten
geformuleerd in de Subsidieaanvraag 2012.
• Sport Matcht School
o Net als in 2011 hebben minder matches plaatsgevonden binnen Sport Matcht
School. Dit komt omdat eind 2011 gekozen is voor langere matches en dit is
gecontinueerd in 2012. Daarnaast zijn lessen soms samengevoegd vanwege
te weinig inschrijvingen.
o Vanuit de scholen is veel behoefte om kennis te maken met een sport. Door
een meer efficiënte inzet van de combinatiefunctionarissen is de mogelijkheid
gecreëerd om zes scholen meer te bedienen dan in de subsidieaanvraag
staat.
•
SchoolSportKalender
o In de aanvraag wordt gesproken van 2100 deelnemers terwijl het aantal
deelnames aan de toernooien sinds enkele jaren boven de 14.000 ligt.
• Consulent bewegingsonderwijs
o Door aansluiting te vinden bij de overleggen tussen gemeente, afdeling
Onderwijs, de directies van scholen en het bovenschools management is
Sportservice erin geslaagd voldoende draagvlak te creëren waardoor een
start gemaakt kan worden met de pilot LeerlingVolgSysteem (LVS). De pilot
is in november 2012 gestart op tien primair onderwijsscholen. Pas na de pilot
in april 2013 is bekend hoeveel kinderen daadwerkelijk gevolgd zijn.
o Binnen de 63 adviesgesprekken met scholen zitten ook de elf
adviesgesprekken voor de herinrichting van het schoolplein. Hiervan zijn vijf
scholen gestart in 2011 en loopt dit adviestraject door in schooljaar 20122013.
o Binnen het voortgezet onderwijs zijn twee toernooien meer georganiseerd
omdat de Squashvereniging zelf een zeer actieve bijdrage heeft geleverd.
Het zaalvoetbaltoernooi is als pilot georganiseerd door de consulent
bewegingsonderwijs VO samen met de KNVB om interesse te inventariseren
voor een school-zaalvoetbalcompetitie, waarvoor een sportimpuls- aanvraag
opgesteld kan worden.
•
Evenementen onder schooltijd
o Het aantal deelnemers tijdens evenementen onder schooltijd is 2500 lager.
Scholen geven aan dat het niet paste in hun jaarplanning om op dat moment
ook deel te nemen aan het evenement.
•
Motorische Remedial Teaching
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Het aantal beweegmomenten onder schooltijd is hoger dan verwacht. Dit
komt omdat naast het beweegmoment gegeven door Sportservice
Haarlemmermeer, de groepsleerkrachten van de school zelf ook minimaal
twee beweegmomenten aanbieden.
o Het aantal deelnemers Motorische Remedial Teaching onder schooltijd is
ook hoger dan verwacht. Dit komt omdat in de praktijk blijkt dat niet alleen de
Motorische-Remedial-Teaching-kinderen gebruik maken van de
beweeghoeken, maar op verschillende scholen alle kinderen uit de klas.
ClubExtra
o Het aantal beweegmomenten is lager dan omschreven in het
subsidieverzoek. Omdat onvoldoende uren begroot waren voor het project, is
geen derde groep van start gegaan in 2012. Wel zijn de voorbereidingen
getroffen om in 2013 een derde en mogelijk zelfs vierde groep te starten.
Obelixitas
o Het aantal beweegmomenten is lager dan omschreven in het
subsidieverzoek. Voor het budget van € 12.500, opgenomen in het PVE, kon
geen nieuwe groep gestart worden. Het overeengekomen jaarbudget van
€ 19.500,- is namelijk noodzakelijk om 2 groepen per jaar te handhaven.
Voorbereidingen zijn getroffen om in 2013 wel weer twee groepen per jaar te
starten. Sportservice vindt dit belangrijk omdat Obelixitas goed binnen de
JOGG aanpak past. Sportservice participeert binnen JOGG en heeft in 2012
onder andere de projectleider geadviseerd bij het kiezen van de JOGG
wijken.
Alle Leerlingen Actief
o Meer scholen en leerlingen zijn bereikt dan omschreven in het
subsidieverzoek. Dit komt onder andere doordat extra gelden door middel
van een Sportimpulsaanvraag zijn binnengekomen.

4.3

Verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs

4.3.1

Consulent bewegingsonderwijs PO en VO

De consulent bewegingsonderwijs heeft als doel een kwaliteitsimpuls te geven aan het
bewegingsonderwijs in de breedste zin van het woord. Dit heeft plaatsgevonden door
middel van het organiseren en geven van bijscholing, adviesgesprekken op scholen en
overleg met het bovenschools management.
In 2012 is de inhoud van en de kennisuitwisseling met elkaar tijdens de
vakleerkrachtenbijeenkomsten als zeer aantrekkelijk en als steeds belangrijker ervaren.
Hierdoor wordt de groep vakcollega's die altijd aanwezig is steeds groter, met een stijging
van het aantal deelnemers per bijeenkomst als resultaat (ten opzichte van vorig jaar).
Ook is de consulent ingezet om het leerlingvolgsysteem te ontwikkelen en draagvlak te
creëren binnen de scholen en de docenten voor het gebruik van het leerlingvolgsysteem.
In 2012 is gewerkt aan het ontwikkelen van de inhoud samen met de werkgroep
bestaande uit vakdocenten en de consulent bewegingsonderwijs. Uit deze werkgroep zijn
ook de scholen voortgekomen die deelnemen aan de pilot, die gestart is in november en
doorloopt tot en met april 2013.
Het aantal gevoerde adviesgesprekken van de consulent bewegingsonderwijs is
gestegen. Dit komt vooral door de ontwikkeling van de JSP 2.0. De consulent
bewegingsonderwijs heeft in het kader van deze ontwikkeling gesprekken gevoerd met
de scholen om hen te informeren en afspraken te maken. Tijdens de gesprekken zijn
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uiteraard ook andere onderwerpen besproken, waaronder de kwaliteit van het
bewegingsonderwijs, het inrichten van schoolpleinen en het leerlingvolgsysteem. Deze
gesprekken zijn daarom ook als adviesgesprekken meegeteld.
De consulent heeft geïnvesteerd in de prioritaire wijken en aandachtswijken om scholen
te voorzien van advies over het belang van lessen bewegingsonderwijs gegeven door
een vakleerkracht, het belang van buitenspelen en te informeren over deelname aan de
sportstimuleringsprojecten. Hierbij is extra aandacht geweest voor scholen in prioritaire
wijken zoals Getsewoud en aandachtswijken als Overbos/Bornholm. Ook zijn gesprekken
gevoerd met de basisscholen in Zwanenburg, enerzijds om de kwaliteit en kwantiteit van
het bewegingsonderwijs te bespreken, anderzijds om hen deel te laten nemen aan
sportstimuleringsprojecten als JSP en SMS. Daarnaast is meer aandacht geweest voor
kleine kernen als Abbenes en Vijfhuizen, waarbij op de scholen in Vijfhuizen is gestart
met een pilot SMS.
De consulent bewegingsonderwijs is samen met VOO Quercus gestart met het
ontwikkelen van een scholingsplan voor het kleuteronderwijs. Dit plan komt in 2013 tot
uitvoering.
Voor de stichting SKOH en Quercus is een cursus "differentiëren kan je leren" op maat
gemaakt en wordt uitgevoerd in 2013.
In 2011 hebben de vakleerkrachten gezamenlijk gewerkt aan de methode. Deze is
uitgewerkt en aan hen uitgedeeld. Hier wordt nu door allen die hier input aan hebben
geleverd mee gewerkt. Doordat het gelukt is de methode met de gehele vakgroep te
ontwikkelen in 2011 is hiermee ook het resultaat voor 2012 behaald.
Binnen het voortgezet onderwijs is het lastiger om gezamenlijke bijeenkomsten te
organiseren en zijn proactief meer individuele gesprekken geweest met de
vakleerkrachten van de scholen. Hieruit is maatwerk ontstaan en heeft elke school een
eigen programma om inactieve kinderen te bereiken en kennis te laten maken met
sporten en verenigingen door middel van sportclinics onder en na schooltijd. Daarnaast
heeft de consulent samen met de VO scholen, de voetbalvereniging DIOS en de KNVB,
een zaal voetbalcompetitie opgezet met behulp van de subsidieregeling Sportimpuls.

4.4

Zorgverbreding

4.4.1

Obelixitas

Obelixitas is een initiatief van Sportservice Haarlemmermeer, Fysioplaza, diëtistenpraktijk
Nieuwenhof en huisartsengroep Vizionair. Obelixitas helpt ouders en kinderen om
succesvol, effectief en op een leuke manier risicovol overgewicht aan te pakken. Omdat
Diëtistenpraktijk Nieuwenhof zich in januari heeft teruggetrokken uit het programma, is
per maart 2012 Voedingsadviesbureau De Winter aan het multidisciplinaire team
toegevoegd.
In 2012 is op basis van een evaluatie onder de ouders en deelnemers van het
programma een aantal veranderingen binnen het programma doorgevoerd. De inhoud
van de ouder- en kinderbijeenkomsten is onder andere aangepast en meer
kennismakingsmomenten op sportverenigingen zijn ingevoerd. Voorbereidingen zijn
getroffen om de JeugdSportPas te integreren binnen het project. Hieronder een reactie
van een enthousiaste ouder;
"Ik heb nu een dochter met meer zelfvertrouwen, die sterker staat in haar leven, weer
straalt en zich niet meer van de kaart laat brengen omdat iemand het nodig vindt om wat
van haar gewicht te zeggen, en het weer leuk vindt om te sporten en te bewegen dat vind
ik de echte grote winst van Obelixitas!"
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4.4.2 Club Extra
ClubExtra is een sportclub voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar die
moeite hebben om goed deel te kunnen nemen aan de activiteiten op een reguliere
sportvereniging. Dit kan komen door een motorische achterstand, sociaal-emotionele
achterstand en/of omdat zij gedragsmatig uit de toon vallen. Hierdoor kunnen zij
problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenootjes en moeite ervaren bij het
aanleren van motorische vaardigheden. Door middel van een intake wordt per kind,
samen met de ouders, een drietal doelstellingen per jaar geformuleerd. Een van de
doelstellingen is in ieder geval (het toewerken naar) de doorstroom naar een reguliere
bewegingsactiviteit (sportvereniging), al dan niet een aangepaste bewegingsactiviteit.
In 2012 is een structuur voor de nazorg van de kinderen ontwikkeld. Nadat een
deelnemer is uitgestroomd, wordt er binnen drie maanden contact opgenomen met de
ouders en bekeken of de kinderen nog steeds meedoen met een structurele
bewegingsactiviteit. Ook is er een terugkoppeling via de school en wordt besproken of de
leerling nu wel met de gymles mee kan komen. In 2012 zijn voor het eerst kinderen uit
ClubExtra succesvol doorgestroomd naar een reguliere sportactiviteit of een G-sport in
de Haarlemmermeer. Van de 17 deelnemers die zijn uitgestroomd in 2012 zijn dertien
kinderen structureel gaan sporten en bewegen, is het van drie kinderen onbekend en
wordt voor één deelnemer nog een passende activiteit gezocht.
4.4.1
MRT
Motorische Remedial Teaching (MRT) is een zorgles voor kinderen die op het gebied van
bewegen en spelen (sport en bewegen) een achterstand vertonen en extra
ondersteuning kunnen gebruiken in hun motorische ontwikkeling. Het belangrijkste doel is
dat deze kinderen (weer) plezier in bewegen krijgen en goed mee kunnen doen bij het
spelen op straat, het spelen op het schoolplein en het sporten tijdens de gymles.
In 2012 is een nieuwe folder voor MRT (zorglessen) ontwikkeld. Deze folder is onder alle
scholen verspreid en op 34 scholen tijdens een persoonlijk gesprek met de directeur of
intern begeleider overhandigd. Het aantal aanmeldingen via de GGD/JGZ is
toegenomen. Afgelopen jaar hebben 320 kinderen door middel van oefeningen onder
en/of na schooltijd hun motorische ontwikkeling gestimuleerd en hebben in totaal acht
scholen één of meerdere beweeghoeken (MRT onder schooltijd) ingevoerd. Basisschool
't Joppe heeft bijvoorbeeld met behulp van Sportservice voor vier kleutergroepen
beweeghoeken ingevoerd, waar 36 kleuters met een motorische achterstand dagelijks
aan deelnemen. Hieronder een reactie van een leerkracht na afloop van een periode
MRT;
"<censuur> doet het nu sociaal gezien heel goed in de klas. Hij heeft verschillende
vriendjes en speelt hier goed mee. Met de gym heeft hij nog wel moeite met verschillende
hoogtes (hoogtevrees), maar ik merk dat hij wel meer durft te ondernemen, ook als hij het
lastig vindt."

4.5

Beweeg- en Sportstlmulering

4.5.1

Sport Matcht School en JeugdSportPas

Met het project Sport Matcht School (SMS) wil Sportservice Haarlemmermeer graag de
inactieve kinderen bereiken. Dit gebeurt door een kennismakingsles aan te bieden onder
schooltijd. Na deze kennismaking kunnen de kinderen na schooltijd in de wijk nader
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kennismaken met de sport om op deze manier een beter beeld te krijgen van wat de
sport inhoudt. Sportservice heeft geen zicht op de kinderen die zich door deze
kennismaking ook daadwerkelijk aanmelden bij de vereniging. Dit is niet te monitoren
omdat kinderen naar aanleiding van een kennismaking ook op een later tijdstip kunnen
besluiten lid te worden van een vereniging.
Een deel van het project wordt door de sportverenigingen met een combinatiefunctionaris
uitgevoerd.
Bij het aanbieden van de sportclinics is rekening gehouden met de scholen die in
prioritaire wijken en aandachtswijken liggen.
JeugdSportPas is een project waarbij sportverenigingen kennismakingslessen aanbiedt.
Tegen een kleine eigen bijdrage kunnen kinderen via enkele proeftrainingen of-lessen
nader kennis maken met een sport en de vereniging.
Eind 2012 is Sportservice in staat geweest beide projecten te combineren zodat een
doorlopende leerlijn is ontstaan. Hierdoor is een langere kennismaking ontstaan en zijn
kinderen beter in staat een keuze voor een sport te bepalen. In 2013 wordt met dit
nieuwe project gestart onder de naam JSP 2.0 en komen de twee losse projecten SMS
en JSP te vervallen. In voorbereiding op JSP 2.0 is met scholen gesproken of zij deel
willen nemen aan dit project. Hierbij is rekening gehouden met scholen in prioritaire
wijken en aandachtswijken. Zij zijn als eerste benaderd om deel te nemen aan JSP 2.0.
Binnen het voortgezet onderwijs is samen met de scholen afgesproken om vanuit SMS
sportclinics aan te bieden na schooltijd bij de school. De doelgroep hiervoor zijn inactieve
leerlingen. Samen met de projectleider van Alle Leerlingen Actief (zie ook par. 4.6.2) is
een passend sportaanbod gecreëerd. Doordat leerlingen een wisselend rooster hebben
is het moeilijk gebleken hen te enthousiasmeren om deel te nemen, waardoor deelname
aan deze sportclinics minimaal was. In 2013 wordt gekeken hoe dit geoptimaliseerd kan
worden door bijvoorbeeld de leerlingen onder schooltijd al kennis te laten maken.
4.5.2 SchoolSportKalender
Sportverenigingen melden bij Sportservice Haarlemmermeer een buitenschoolse
sportactiviteit of een scholentoernooi aan. Aan de hand van de opgegeven activiteiten
wordt de SchoolSportKalender samengesteld die aan het eind van het schooljaar
verspreid wordt op alle basisscholen in de gemeente. De scholen kunnen op deze manier
alle activiteiten betrekken in hun jaarplanning. Sportservice Haarlemmermeer verzorgt
ook een onkostenvergoeding voor de deelnemende sportverenigingen.
In 2012 is gebleken dat verenigingen het steeds lastiger vinden om het toernooi te
organiseren. Enerzijds heeft dit te maken met het beschikbare budget dat gedeeld wordt
door meer verenigingen ten opzichte van enkele jaren geleden (toen waren minder
toernooien), anderzijds is het lastig voldoende vrijwilligers te vinden om het toernooi uit te
voeren. Sportservice adviseert verenigingen om het toernooi als maatschappelijke stage
aan te bieden ofte werken met MBO stagiaires. Dankzij de subsidie maatschappelijke
stage is Sportservice in staat om vacatures te bundelen die vanwege de
SchoolSportKalender ontstaan. Sportservice coördineert dit proces samen met de
Vrijwilligerscentrale (zie ook Maatschappelijke stage 3.14).
Binnen het voortgezet onderwijs heeft de consulent bewegingsonderwijs samen met de
vakleerkrachten en de verenigingen vier interscolaire toernooien georganiseerd, te weten
volleybal, softbal, squash en voetbal. Deze toernooien hebben alle een recreatief
karakter.
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4.6

Gezonde Leefstijl

4.6.1
Groep 6 on the Move (G6otm) en Sotm
Doel van dit project is preventie van overgewicht bij basisschoolleerlingen. G6otm richt
zich op een blijvende bewustwording van het belang van een actieve leefstijl met
gezonde voeding en voldoende bewegen bij leerlingen van groep 6 en hun ouders.
Sportservice Haarlemmermeer en GGD Kennemerland voeren het project gezamenlijk
uit.
Van januari tot juli 2012 hebben zeven scholen met in totaal 670 leerlingen deelgenomen
aan het project en in de periode september tot en met december zeven scholen met in
totaal 942 leerlingen. Door het project hebben drie scholen een beweegplein ingevoerd
en zijn op alle scholen meer speelmogelijkheden/activiteiten op het schoolplein ontstaan.
De deelnemende scholen hebben verschillende educatieve activiteiten georganiseerd,
zoals een gastles door de diëtist, een kookworkshop, het Schoolontbijt, de KlasseLunch,
de Smaaklessen, een sport- en speldag, een sportkennismakingstraject en deelname
aan activiteiten zoals het wereldrecord touwtje springen van Sportservice en de Nationale
Buitenspeeldag. Drie scholen hebben het lespakket 'Lekker Fit' van de Hartstichting
ingevoerd. GGD en Sportservice hebben het project in 2012 geëvalueerd en zullen aan
de hand van deze evaluatie begin 2013 een vernieuwd projectvoorstel schrijven.
4.6.2 Alle Leerlingen Actief (ALLA)
Alle Leerlingen Actief richt zich op kinderen en jongeren van het voortgezet onderwijs die
te weinig bewegen en/of overgewicht hebben. Binnen Alle Leerlingen Actief wordt een
extra sport- en beweegaanbod ontwikkeld, dat aansluit op de beweegmotieven van
inactieve leerlingen en worden individuele motivatiegesprekken gevoerd. Het hoofddoel
van het programma is het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl en het
tegengaan van bewegingsarmoede en overgewicht bij inactieve leerlingen in het
voortgezet onderwijs.
In het schooljaar 2011-2012 hebben twee scholen Voortgezet Onderwijs (Kaj Munk en
Herbert Vissers College) deelgenomen aan het project. Vanuit de testen zijn in totaal 30
inactieve leerlingen doorgestroomd naar het project. Het resultaat van het project op
beide scholen is meer succesvol dan verwacht. Vooraf was ingeschat dat 35% van de
deelnemers aan het einde van het project een structurele sportactiviteit in
verenigingsverband zou hebben gevonden. In het eerste projectjaar is echter al 50% van
de deelnemers in verenigingsverband gaan sporten. Zelfs 100% van de kinderen is meer
gaan bewegen door te sporten in ongeorganiseerd verband.
In 2012-2013 zet het Herbert Vissers College het project (structureel) voort en doen drie
nieuwe scholen (Hoofdvaart College, Altra College, Praktijkschool de Linie) mee aan het
project. Dankzij extra gelden uit de Sportimpuls kan Praktijkschool de Linie deelnemen
aan het project.

4.7

Combinatiefunctionaris Sport en School

4.7.1

Combinatiefunctie Scholeneiland

Een scholeneiland kan een Brede school zijn of een aantal scholen dat dicht bij elkaar
ligt. Het programma van de combinatiefunctionarissen, zeven in totaal, bestaat uit
structurele sportactiviteiten tussen- en naschools en soms tijdens schooltijd. Hierbij
komen schoolpleinspelen aan bod waarbij kinderen allerlei sporten en spellen leren en de
docenten en overblijfouders gecoached worden in de begeleiding ervan. Het doel is het
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kind het plezier te laten ervaren weer te leren spelen op het speelplein. In alle prioritaire
wijken is een combinatiefunctionaris actief op scholen.
Naschools worden sportclinics en sportinstuiven gegeven. Beide zijn gerelateerd aan
beweegthema's. De thema's zijn zoveel mogelijk afgestemd met thema's die binnen de
school worden behandeld.
In Rijsenhout is afstemming, aansluiting en samenwerking gezocht met lokale
sportaanbieders als tennis en gym.
Op de scholen die samenwerken met de combinatiefunctionaris zie je steeds meer dat de
kinderen in staat zijn zelf beter te bewegen in relatie tot anderen. Bij de Brede school
Bornholm is zichtbaar dat de tussenschoolse opvang een actievere rol op het plein heeft
aangenomen. Bij Breedenborgh wordt aangegeven door enkele docenten dat het extra
beweegmoment door de combinatiefunctionaris zorgt dat kinderen meer energie opdoen
om beter te kunnen leren in de klas.
In 2012 is op twee scholeneilanden gestart met het inrichten van beweeghoeken bij de
kleuterbouw. Gestart wordt met een screening waarin alle kleuters motorisch worden
getest. Daarna krijgen kinderen eenvoudige beweegspelletjes die zorgen dat zij zich
motorisch ontwikkelen. Het is voor alle kinderen bedoeld, waarbij het voor de één curatief
en de ander preventief werkt.
Op een scholeneiland is zichtbaar dat de deelnemersaantallen van de clinics na
schooltijd afnemen. Het blijkt dat meer kinderen van deze scholen zich inmiddels hebben
aangemeld bij een sportvereniging.
Sportservice bezint zich samen met de directies van scholen begin februari 2013 over de
inzet van de combinatiefunctionaris. Gekeken wordt of de inhoud, doelgroep of locatie
aangepast moet worden.
Drie scholen zijn geïnformeerd dat zij met de inzet van de combinatiefunctionaris ook in
aanmerking kunnen komen voor een keurmerk "sport actieve school" en/ of "sportieve
school" dat uitgereikt wordt door de KVLO. Dit keurmerk kan verdiend worden door de
hoeveelheid beweegmomenten die worden aangeboden. Denk hierbij aan
bewegingsonderwijs twee keer in de week, deelname aan schoolsporttoernooien,
deelname aan SMS, stimulering JSP en de inzet van de combinatiefunctionaris.

4.8

Overige

4.8.1
Speciaal Onderwijs
In 2012 is onderzocht wat de behoefte is binnen het speciaal onderwijs op gebied van
sportstlmulering. Hieruit is naar voren gekomen dat de kinderen op deze scholen vaak
niet uit de directe omgeving van de school komen. Zij worden met busjes gebracht en
gehaald. Dit is een strak rijschema waardoor het niet haalbaar is voor hen naschools
sportaanbod te organiseren bij de school.
De sportstimulering vindt in 2013 plaats onder schooltijd (veelal als extra
beweegmoment) en op maat. Sportservice organiseert in overleg met de scholen welke
sporten geschikt zijn voor de kinderen. Dit vindt plaats binnen het project JSP 2.0.
Daarnaast krijgen de kinderen wel de mogelijkheid deel te nemen aan de sportclinics na
schooltijd in het reguliere programma.
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Programmalijn Sport in de Wijk

5.1

Inleiding

De programmalijn 'Sport in de Wijk' is gericht op het realiseren van een aantrekkelijk
sportaanbod in de buurt in samenwerking met organisaties en vrijwilligers uit de wijk. Het
sport- en beweegaanbod richt zich primair op de doelgroepen die normaal niet of weinig
sporten en bewegen. Meer sportparticipatie van deze doelgroep wordt bereikt door in te
spelen op de wensen en behoeften van de buurtbewoners en een laagdrempelig en
betaalbaar aanbod, dichtbij de eigen leefomgeving van de bewoners. De eigen kracht en
het zelf organiserend vermogen van burgers staan hierbij centraal.
De activiteiten binnen de programmalijn Sport in de Wijk zijn gericht op;
1. het bevorderen van een actieve en sportieve levensstijl van inwoners in wijken en
kernen;
2. het verbeteren van het sport- en beweegaanbod in wijken en kernen;
3. het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en kernen;
4. het stimuleren van participatie en integratie van inwoners en organisaties in
wijken en kernen;
5. het stimuleren van bewegen en sport op centrale ontmoetingsplaatsen in wijken
en kernen;
6. het verbinden van wijk, school en sportvereniging door een samenhangend
activiteitenaanbod te ontwikkelen en uit te voeren.
Sportservice streeft naar een wijkgerichte aanpak, waarin de eigen kracht van bewoners
worden benut en organisaties uit verschillende sectoren samenwerken. De ultieme
doelstelling is een wijk waarin organisaties veel sport- en beweegactiviteiten aanbieden
met hulp van actieve en betrokken inwoners. Maatwerk per wijk is het uitgangspunt,
omdat in elke wijk de bevolkingssamenstelling en mogelijkheden tot bewegen en sporten
anders zijn en hierdoor ook de wensen en behoefte op het gebied van sport en bewegen.
Sportservice heeft afhankelijk van de problematiek en betrokkenheid van organisaties en
bewoners in een wijk, een uitvoerende, stimulerende, verbindende en/of coachende rol in
het realiseren van een duurzame organisatievorm voor sportaanbod in de wijk.
Sportservice organiseert verschillende activiteiten in wijken en kernen zoals;
buurtsportwerk, evenementen en vakantieactiviteiten, activiteiten voor speciale
doelgroepen en de Buurtsportvereniging. De meeste activiteiten vinden plaats in de
prioritaire wijken Graan voor Visch, Getsewoud en Rijsenhout.

5.2

Resultaten

5.2.1

Deelnames

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat in 2012 bereikt is. Gesproken wordt over
deelnames, omdat kinderen aan meerdere activiteiten kunnen deelnemen. Een deelname
betekent deelname van één kind aan één activiteit. Het totaal aantal deelnames zegt
niets over het aantal unieke personen dat heeft deelgenomen.
In totaal zijn voor de programmalijn Sport in de Wijk 31.499 deelnames geweest. In de
figuur hieronder is de verdeling te zien van activiteiten waarbij deze mensen zijn bereikt.
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Aantal deelnames
-Sportbuurtwerk
prioritaire
wijken; 5586

Allochtonen;
1802
Vakantieactiviteiten;
124 5
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Evenementen;
5102

5.2.2

Sportbuurtwerk
„overige wijken;
2728

Buurtsportvereniging;
12070

Aantal beweegmomenten

In totaal zijn voor de programmalijn Sport in de wijk 1.631 beweegmomenten
georganiseerd. Hieronder is de verdeling te zien van projecten waarbij deze
beweegmomenten zijn georganiseerd.
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Aantal georganiseerde
beweegmomenten
Allochtonen; 162 _

Sportbuurtwerk
prioritaire
wijken; 3 59

Evenementen;
20

Vakantieactiviteiten; 2 1 .

.Sportbuurtwerk
overige wijken;
143

In de twee figuren hierboven is te zien dat verhoudingsgewijs het aantal deelnames en
beweegmomenten van de Buurtsportvereniging hoog is ten opzichte van het aantal
deelnames en beweegmomenten van de prioritaire en overige wijken. Dit komt omdat de
resultaten van de prioritaire wijk Graan voor Visch en de overige wijk Overbos zijn op
genomen binnen de resultaten van de Buurtsportvereniging. De reden dat het aantal
deelnames en beweegmomenten hoger is bij de Buurtsportvereniging komt door de
cofinanciering van woningcorporatie Ymere. Hierdoor is meer geld beschikbaar om meer
activiteiten te organiseren.
De volgende resultaten konden niet verwerkt worden in bovenstaande figuren en zijn
daarom hieronder apart opgesomd.
•
Sportbuurtwerk:
o zes organisaties betrokken bij activiteiten van Sportservice in de prioritaire
wijken Rijsenhout en Getsewoud
o vier organisaties betrokken bij activiteiten van Sportservice in de overige
wijken
•
Buurtsportvereniging (wijken Graan voor Visch en Overbos/Bornholm):
o zes organisaties betrokken bij activiteiten van Sportservice in de
Buurtsportvereniging
o vijf buurtbewoners hebben geparticipeerd bij de coördinatie van sport- en
spelactiviteiten
o tien buurtbewoners hebben geparticipeerd bij de uitvoering van sport- en
spelactiviteiten
o Sportservice heeft in twaalf wijkoverleggen geparticipeerd
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Er is een aantal resultaten dat significant afwijkt van de resultaten geformuleerd in de
Subsidieaanvraag 2012. Deze worden hieronder genoemd.
•
Sportbuurtwerk:
o In de prioritaire wijken Getsewoud en Rijsenhout wordt voor de doelgroep 19
tot en met 55 jaar het resultaat niet bereikt. Dit komt doordat dorpshuis de
Reede voor deze doelgroep een groot aantal activiteiten organiseert,
waardoor Sportservice na afstemming met de Reede kon beginnen met een
kleiner aantal activiteiten.
o In de wijk Linquenda zijn geen activiteiten voor de doelgroep 19 tot en met 55
jaar georganiseerd. De focus heeft gelegen op de doelgroep vier tot en met
achttien jaar.
o Met extra middelen uit 2011 zijn in overleg met de gemeente in het laatste
halfjaar van 2012 sport- en beweegactiviteiten voor de doelgroep acht tot en
met veertien jaar georganiseerd in de wijk Toolenburg. In totaal zijn zeventien
activiteiten georganiseerd, waar 558 deelnemers aan hebben deelgenomen.
•
Buurtsportvereniging:
o Het doel om 858 sport- en beweegactiviteiten te organiseren in de
Buurtsportvereniging is niet gerealiseerd. Er zijn in totaal zijn 725 sport- en
beweegactiviteiten georganiseerd. Dit verschil komt doordat verkeerde
verwachtingen waren gewekt. De sport- en beweegactiviteiten voor
allochtonen zijn in de subsidieaanvraag van 2012 apart benoemd, terwijl
deze in de subsidieaanvraag van 2011 nog onderdeel waren van de
resultaten van de Buurtsportvereniging.
o

•

•

•

•

Het aantal bereikte deelnemers voor de doelgroep 4 tot en met 80 jaar in
Graan voor Visch is in 2012 teruglopen. In het eerste halfjaar is het aantal
deelnemers in vergelijking met 2011 teruggelopen met meer dan 60%. De
reden voor de terugloop is dat per februari 2012 in de wijk Graan voor Visch
een deelnemersbijdrage werd gevraagd, terwijl in 2010 en 2011 de
activiteiten gratis werden aangeboden. In november is de
deelnemersbijdrage in Graan voor Visch gestopt, waardoor gelijk weer een
toename van de deelnemersaantallen was te merken.

Evenementen en vakantieactiviteiten:
o Dit jaar is gestart met het geven van advies over sport en evenementen aan
de gemeente voor de aanvragen van de wijkbudgetten.
Combinatiefunctionaris:
o De resultaten van de combinatiefunctionaris in de wijk zijn opgenomen bij de
resultaten van de programmalijn Sport en School.
Ouderensport:
o Voor het project GALM worden de resultaten niet gehaald omdat de
subsidietoekenning eind 2012 plaatsvond. Wel zijn de lopende zaken
opgepakt en is een nieuwe Beweegwijzer 55+ gemaakt. Deze resultaten zijn
verderop in dit jaarverslag terug te vinden.
Monitoring:
o In 2012 is er een monitoringsysteem in werking gezet bij Sportservice
Haarlemmermeer waarbij alle medewerkers hun resultaten op een gelijke
wijze registreren. Op die manier zijn de cijfers in dit jaarverslag tot stand
gekomen. In de subsidieaanvraag is genoemd dat er vijf momenten van
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monitoring zijn geweest; na eik kwartaal en aan het einde van het jaar voor
het hele jaar. In de praktijk vindt monitoring echter continue plaats omdat
medewerkers continue bijhouden wat er wordt georganiseerd en hoeveel
mensen bereikt worden.

5.3

Sportbuurtwerk

Het sportbuurtwerk is onderdeel van de programmalijn Sport in de Wijk. Een team van
sportbuurtwerkers activeert inwoners van wijken, door middel van een laagdrempelig
sport- en beweegaanbod, meer te bewegen in de eigen woonomgeving. Het
sportbuurtwerk richt zich op de doelgroep 4 tot en met 80 jaar, met het accent op de
doelgroep zes tot en met veertien jaar.
In 2012 heeft het sportbuurtwerk activiteiten uitgevoerd in de prioritaire wijken (Graan
voor Visch, Getsewoud en Rijsenhout) en de overige wijken Linquenda, Overbos en
Toolenburg. In de overige wijken was de inzet met name gericht op de uitvoering van
sport- en beweegactiviteiten en in de prioritaire wijken op zowel uitvoering als het
regisseren van alle activiteiten in de wijk. Regisseren houdt in dat het totale
activiteitenaanbod in een wijk met verschillende betrokken partijen wordt afgestemd.
In totaal is samengewerkt met acht verschillende organisaties.
In totaal zijn 502 activiteiten georganiseerd door het team van sportbuurtwerkers,
waar 8.314 deelnemers aan hebben deelgenomen. De cijfers van de wijken Graan
voor Visch en Overbos zijn hier niet in verwerkt. Deze aantallen zijn meegerekend in
de verantwoording van de cijfers van de Buurtsportvereniging, omdat in deze twee
wijken de Buurtsportvereniging is uitgezet. De reden hiervan is om duidelijk een
verschil te maken in de resultaten van het sportbuurtwerk en die van de
Buurtsportvereniging.
In 2012 was een aantal resultaten bovengemiddeld succesvol of innovatief. Deze
worden hieronder genoemd.
•
In Toolenburg is een wekelijkse sportinstuif opgezet. De sportinstuif werd erg
goed bezocht met gemiddeld 39 deelnemers per instuif.
•
In samenwerking met Sportplaza organiseerde het sportbuurtwerk de mega
sportinstuif voor de doelgroep acht tot en met veertien jaar in het Spectrum. De
mega sportinstuif is een extra grote sportinstuif omdat de instuif plaatsvindt in
een sporthal in plaats van een gebruikelijke gymzaal. Gemiddeld deden 43
deelnemers mee aan één mega sportinstuif.
•
In Rijsenhout is in november op de woensdagmiddag een loopgroep gestart
voor moeders van 25 tot en met 35 jaar. Gemiddeld deden 11 vrouwen per keer
mee.
•
In 2012 is advies en ondersteuning gegeven aan bewoners, dorps- en
wijkraden en het gebiedsbeheer van de gemeente bij het realiseren van
wijkaanvragen.
•
In 2012 zijn de activiteiten Fun Tour en Villa Happy in samenwerking met
Meerwaarde georganiseerd. Op vier plekken in Nieuw Vennep was
Sportservice in de zomermaanden actief tijdens de Fun Tour. De Fun Tour is
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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een wijkactiviteit waarin culturele- en sportieve activiteiten georganiseerd
worden voor jeugd in de wijk. Sportservice verzorgde het sportieve programma
met onder andere voetbal en basketbal. Villa Happy is een soortgelijke activiteit
welke plaatsvindt in Getsewoud Zuid in de gymzaal. Ook hier verzorgde
Sportservice het sportieve programma voor de jeugd in de wijk.
Vanuit extra middelen uit 2011 heeft het sportbuurtwerk in de periode maart tot
en met december 2012 een pilot E-games gedraaid. E-games zijn nieuwe
digitale sportactiviteiten waar sport en gamen samenkomen. De
sportbuurtwerkers waren actief in de dorpen Abbenes, Lisserbroek,
Zwaanshoek en Linquenda, en bij verschillende evenementen door de hele
Haarlemmermeer. De E-games zijn met name geschikt voor de doelgroep acht
tot en met veertien jaar. De E-games activiteiten zijn ook georganiseerd voor de
doelgroep 25 tot en met 55 jaar, maar deze doelgroep bleek minder interesse
te hebben. Sportservice stelt in 2013 een adviesrapport op over hoe zij denkt
de E-games in toekomst in te willen zetten binnen de Haarlemmermeer

Toekomst
Het sportbuurtwerk blijft in 2013 actief in de prioritaire wijken Graan voor Visch,
Getsewoud en Rijsenhout. Daarnaast blijven activiteiten bestaan in de overige wijken
Overbos, Linquenda en Toolenburg. In deze wijken heeft de focus de laatste jaren
gelegen op de doelgroepen zes tot en met veertien jaar. De focus zal in 2013 verlegd
worden naar de doelgroepen 19 tot en met 55 jaar en 55+.

5.4

Buurtsportvereniging

De Buurtsportvereniging biedt laagdrempelige activiteiten aan in de wijken Graan voor
Visch en Overbos in nauwe samenwerking met de buurtbewoners. Doel van de
Buurtsportvereniging is het activeren van ouders, hun kinderen en overige buurtbewoners
bij het realiseren van het door hun gewenste sport- en beweegaanbod, teneinde de
sociale cohesie in de wijk duurzaam te versterken en een actieve/sportieve levensstijl te
bevorderen. Het duurzame karakter wordt gewaarborgd door de opzet van de
Buurtsportvereniging. Door deze opzet is het uiteindelijk mogelijk dat activiteiten
georganiseerd door Sportservice worden overgenomen door verenigingen en bewoners
uit de wijk.
In 2012 is veel aandacht besteed aan het consolideren van het aanbod, het vergroten
van de vrijwillige inzet van buurtbewoners en het versterken van
samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties in de wijk. In totaal zijn 725
activiteiten vanuit de Buurtsportvereniging georganiseerd, waar 12.070 deelnemers aan
hebben deelgenomen. Naast de sportinstuiven, vakantieactiviteiten en evenementen die
door Sportservice zijn georganiseerd, zijn in totaal 301 activiteiten door vrijwilligers en/of
buurtbewoners georganiseerd. Dit succes is mogelijk geworden doordat acht vrijwilligers
zijn opgeleid door Sportservice. Ook zijn er vrijwilligers die op incidentele basis de sporten beweegactiviteiten van Sportservice ondersteunen. In totaal hebben vijf vrijwilligers
de opleiding Leider Sport en Recreatie gevolgd, waarvan drie vrijwilligers in 2012 de
opleiding met goed gevolg hebben afgerond en twee vrijwilligers de cursus afronden in
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verschillende doelgroepen in buurten vergroot worden. Sportservice organiseert zowel
grote evenementen Haarlemmermeer breed als kleinere evenementen specifiek bedoeld
voor een bepaalde wijk en/of doelgroep in een wijk. Samenwerking met verschillende
partijen uit de wijk is belangrijk bij de organisatie hiervan. De combinatiefunctionarissen
spelen vaak een belangrijke rol in de uitvoering van de evenementen, vakantieactiviteiten
en beweegweken. Zij verzorgen verschillende sportactiviteiten, waardoor een directe link
tussen de sportvereniging, de school en de wijk ontstaat. In 2012 zijn 21 evenementen en
vakantieactiviteiten georganiseerd, waar in totaal 6.089 deelnemers aan hebben
deelgenomen.

5.5.1

Evenementen

In 2012 zijn verschillende evenementen georganiseerd door de sportbuurtwerkers en de
combinatiefunctionarissen werkzaam bij Sportservice. Evenementen zijn activiteiten die
open staan voor alle inwoners van de buurt waar deze activiteit gehouden wordt. Door
hun lokale karakter wordt de wijk gemotiveerd om te komen bewegen. In 2012 heeft
Sportservice, vaak samen met andere partijen zoals Meerwaarde, dorpsraden,
sportvereniging en andere wijkgerichte organisaties, in totaal 20 evenementen
georganiseerd, waar 5.102 personen aan hebben deelgenomen. Naast verschillende
wijkfeesten in Overbos, Graan voor Visch en Floriande, de opening van een beweegveld
in Zwanenburg en de kinderloop tijdens de Marathon Haarlemmermeer, die voor een
losse wijk werden georganiseerd, waren er ook evenementen in verschillende wijken die
samen een groter geheel vormen. Hierbij kan worden gedacht aan het KNVB
straatvoetbaltoernooi, waarbij in zes verschillende wijken voorrondes plaatsvonden
waarna er een grote finale in Toolenburg was voor de winnende teams. Of aan de
Buitenspeeldag, waarbij Sportservice aansloot op een landelijk initiatief en in vijf
verschillende wijken sport- en spelactiviteiten aanbood.

5.5.2

Vakantieactiviteiten

Naast de evenementen hebben de sportbuurtwerkers en de combinatiefunctionarissen
ook verschillende vakantieactiviteiten georganiseerd in 2012. Deze vakantieactiviteiten
waren bedoeld voor kinderen uit de hele Haarlemmermeer die in hun vakantie extra tijd
hadden voor sport en spel. In totaal zijn 21 vakantieactiviteiten georganiseerd waaraan in
totaal 1.245 personen hebben deelgenomen.
In de zomervakantie waren de Zotte Zomerdagen, waarbij 482 kinderen in de leeftijd zes
tot en met veertien jaar een week lang verschillende sport- en spelactiviteiten (waaronder
sportieve clinics, groepsspelen en e-games) hebben gedaan. In de kerstvakantie hebben
132 kinderen in de leeftijd van acht tot en met veertien jaar meegedaan met de
Waanzinnige Wintertour. Tijdens de middagen dat dit georganiseerd werd konden de
kinderen aan verschillende sporten en spellen deelnemen in grotere sporthallen (het
Spectrum en de Sporthoeve) in de gemeente. In de overige vakanties (voorjaars-, mei-,
zomer- en herfstvakantie) organiseerde Sportservice de Sportkaravaan. Tijdens een
totaal van 22 dagen werden op verschillende locaties in de Haarlemmermeer doe- en
beweegactiviteiten georganiseerd voor acht tot en met veertien jarigen.
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5.5.3

Beweegweken / Haarlemmermeer Breed

Er zijn in 2012 ook andere evenementen georganiseerd die net als de vakantieactiviteiten
Haarlemmermeer-breed waren. Deze worden hieronder genoemd, op chronologische
volgorde.
In februari zijn tijdens de SportToppers-avond de Haarlemmermeerse kampioenen van
2011 gehuldigd. Sportservice Haarlemmermeer heeft de gemeente Haarlemmermeer
geassisteerd bij de organisatie hiervan door de demonstraties tijdens de avond te
organiseren, te helpen bij het nomineren van de kandidaten en te helpen tijdens de
uitreikingen.
Eind april vond de Nationale Sportweek plaats. In de Haarlemmermeer heeft Sportservice
aandacht besteed aan dit beweeginitiatief, door het wereldrecordpoging touwtje springen
te organiseren. Ruim 65.000 kinderen van 250 scholen uit heel Noord-Holland hebben
hieraan deelgenomen, waaronder 6.500 kinderen van 28 scholen uit de
Haarlemmermeer.
Tijdens de Olympische Sportdag in juni hebben 350 kinderen uit het primair onderwijs
gesport met een Olympisch tintje, waarbij zij de Olympische gedachte zelf ondervonden.
In juni is de Sportfair georganiseerd door de programmalijn Verenigingsondersteuning
(zie daar voor meer informatie).
In september heeft Sportservice samen met de gemeente Haarlemmermeer en
Meerwaarde een zeer geslaagde 55+-beurs georganiseerd. Tijdens deze beurs konden
de bezoekers informatie krijgen over voor hen relevante onderwerpen (waaronder over
sporten bij dertien verschillende sportaanbieders en bij Sportservice), deelnemen aan
sportieve workshops (zoals rolstoeldansen, E-games, tai chi, pilates en nordic walking)
en diverse testen laten afnemen (waaronder de fittest).

5.6

Doelgroepen

5.6.1

Groninger Actief Leven Model (GALM) en ouderensport

Het project GALM (Groninger Actief Leven Model) is een sportstimuleringsproject voor
ouderen. In 2011 is de subsidie voor het project beëindigd. Begin 2012 is dit project
geëvalueerd en naar aanleiding van deze evaluatie is een nieuwe subsidieaanvraag voor
ouderensport geschreven. De toekenning van de subsidieaanvraag is pas eind 2012
gerealiseerd, waardoor in 2012 alleen de lopende taken zijn uitgevoerd. Dit waren de
Beweegwijzer 55+, de aanvulling op bestaande GALM groepen en voorbereidingen om
het nieuwe plan ouderensport volledig uit te kunnen voeren in 2013.
GALM is een sportstimuleringsproject voor senioren (55-65 jaar). Dit project:
• richt zich specifiek op sportief niet-actieve senioren, waarbij de deelnemers
langdurig begeleid en gestimuleerd worden,
• haakt aan bij de specifieke wensen van de doelgroep, waarbij het (her)winnen
van plezier in sportieve activiteiten centraal staat.
Tijdens de 55+beurs heeft Sportservice een fittest georganiseerd. Meer informatie
hierover is terug te vinden bij 55+ beurs (5.5.3 Beweegweken / Haarlemmermeer breed).
Al ruim zeven jaar maakt Sportservice Haarlemmermeer deel uit van het platform
'Ouderen en bewegen' in de Haarlemmermeer. Doelstelling van het platform voor 2012 is
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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het bevorderen van sporten voor ouderen en een goede afstemming tussen de diverse
organisaties met de gemeente.
5.6.3

Erbij Horen

Het project Erbij horen is in 2012 niet uitgevoerd, omdat hiervoor geen subsidie is
toegekend, in 2013 wordt het project weer hervat.

5.6.4

Allochtonen

In 2012 worden de resultaten voor de doelgroep allochtonen apart verantwoord. Alle
sport en beweegactiviteiten voor deze doelgroep zijn onder de vlag van de
Buurtsportvereniging aangeboden. In totaal zijn dit 162 sport- en beweegactiviteiten
georganiseerd waar 1.802 deelnames zijn geweest.

5.7

Leerwerkbedrijf 2012

Sportservice is een erkend leerwerkbedrijf en heeft in totaal 28 stagiaires begeleid. Deze
stagiaires hebben ervaring kunnen opdoen op verschillende niveaus binnen de
organisatie (organiseren, uitvoeren, onderzoek). Daarnaast is de samenwerking met
verschillende opleidingen geïntensiveerd.
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Regionale Samenwerking

6.1

JeugdSportPas Aalsmeer

Sportservice Haarlemmermeer geeft voor het achtste jaar uitvoering aan dit project. De
kennismakingslessen worden tijdens de gymnastieklessen gepromoot. In totaal zijn
zestien sporten aangeboden in 2012, waarvoor 485 kinderen zich hebben ingeschreven.
Ten opzichte van 2011 (232) is dit een procentuele stijging van meer dan 200%. Vanaf
het schooljaar 2011-2012 is naast het digitaal inschrijven ook aan de kinderen weer de
mogelijkheid geboden om een inschrijfstrookje in te leveren. Binnen het project
JeugdSportPas Aalsmeer vindt nauwkeurige afstemming met de Schoolsportkalender in
de gemeente plaats.

JSP Aalsmeer - aantal deelnemers
600
498

mat

40?
•2008

• 2009
2010
• 2011
• 2012
100

6.2

Groep 6 on the move Aalsmeer

In het schooljaar 2011-2012 namen in totaal negen scholen deel aan Groep 6 on the
move en de 'schoolbrede' variant School on the move (Sotm). In het schooljaar 20122013 is het alleen nog mogelijk om deel te nemen aan School on the move. Er doen nu
10 scholen mee met Sotm, wat een stijging van 1 school is ten opzichte van het jaar
ervoor.
Alle deelnemende scholen hebben het project feestelijk ingeluid met de startactiviteit. Op
dinsdag 9 oktober 2012 in de Proosdijhal in Kudelstaart en woensdag 10 oktober in de
Bloemhof in Aalsmeer, hebben in totaal ongeveer 400 kinderen een fantastische ochtend
gehad, die in het teken stond van de gezonde leefstijl. Wethouder gezondheidszorg, de
heer Ad Verburg, heeft woensdagochtend 10 oktober het startschot gegeven voor een
schooljaar Groep 6 / School on the move.
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6.3

GALM Aalsmeer

In april 2012 is in Kudelstaart een start gemaakt met het GALM-project (55 tot 65 jaar). In
de Rietpluim is een fittest georganiseerd, waaraan 65 mensen hebben deelgenomen. De
deelnemers zijn tijdens de advisering doorverwezen naar de bestaande activiteiten van
onder andere SV Omnia 2000 en VITA Welzijn. Daarnaast is op dinsdagochtend een
groep van tien mensen gestart met de GALM-lessen verzorgd door Sportservice
Haarlemmermeer.

6.4

Behoefte onderzoek combinatiefuncties Aalsmeer

Sportservice Haarlemmermeer heeft in de maanden januari - juli 2012 een
behoeftepeiling binnen het onderwijs en de sport uitgevoerd, met als doel de wensen en
behoeften op het gebied van de combinatiefuncties te onderzoeken. De concrete
wensen, behoeften, mogelijkheden en de huidige situatie met betrekking tot sport,
bewegen en gezonde leefstijl van de basisscholen en belangrijkste sportverenigingen uit
Aalsmeer zijn in een rapport in kaart gebracht. De informatie is verkregen door middel
van een quickscan van de bezochte scholen en sportorganisaties en bilaterale
gesprekken met zeven vakleerkrachten en bestuursleden of directies van elf
sportorganisaties.

6.5

GALM Ouder Amstel

In het najaar van 2010 is gestart met het GALM+-project in Duivendrecht voor de
gemeente Ouder-Amstel. Dit project is gericht op de doelgroep 65 tot en met 75 jaar. Dit
project is afgesloten in het najaar van 2012 met een tweede fittest. Aan deze test hebben
veertien mensen deelgenomen.
In het begin van 2012 is een start gemaakt met een tweede GALM+-project in Ouderkerk
aan de Amstel. Aan deze test deden 73 mensen mee. Aangezien het aanbod voor de
doelgroep redelijk groot is in Ouderkerk aan de Amstel, zijn de deelnemers doorverwezen
naar de bestaande activiteiten van onder andere Coherente.
Dit project wordt in mei 2013 afgesloten met een tweede fittest.

6.5

Behoefte onderzoek combinatiefuncties Ouder Amstel

Sportservice Haarlemmermeer heeft in de maanden april - juli 2012 een onderzoek
uitgevoerd, met als doel de wensen en behoeften op het gebied van de
combinatiefuncties in Ouder Amstel te onderzoeken. De concrete behoeften en
mogelijkheden en de huidige situatie met betrekking tot sport en cultuur van vijf
basisscholen, vijf sportverenigingen, twee fysiotherapeuten, vijf organisaties voor
kinderopvang en de organisaties Coherente en het Muziek Collectief zijn in kaart
gebracht. De informatie is verkregen door middel van een quickscan en bilaterale
gesprekken met besturen en/of directies van de bezochte organisaties.
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Resultaten en financiën

7.1

Resultaten activiteiten

De resultaten zijn naar verwachting of regelmatig ook boven verwachting gerealiseerd.
Het is voor het eerst dat medewerkers Sportservice ook daadwerkelijk geregistreerd
hebben hoeveel mensen deelgenomen hebben aan de activiteiten. Sportservice
realiseert zich ook naar aanleiding van het Muiier rapport 'Tellen en vertellen' dat de
focus sterk heeft gelegen op het tellen, maar de achterliggende gedachte hierdoor af en
toe uit het oog verloren wordt. In 2013 en zeker 2014 wordt hier i.s.m. de gemeente meer
aandacht aan geschonken.
Sportservice heeft het Muiier Instituut een studie laten uitvoeren om te komen tot een
onderzoeksprogramma voor Sportservice Haarlemmermeer, waarmee in kaart kan
worden gebracht of voldaan wordt aan door de gemeente gestelde eisen, beleidswensen
en aan gemaakte afspraken. Door gebruik te maken van dit controlemiddel kan
Sportservice de rol van opdrachtnemer en contractpartner zo goed mogelijk vervullen.
Bij de resultaten zijn meer items/projecten opgenomen dan gevraagd wordt in het PvE.
Sportservice heeft gemeend ook resultaten vanuit de Plannen van Actie en de
Subsidieaanvraag 2012 mee te nemen in de resultaatvermeldingen. Het levert meer
inzicht op wat daadwerkelijk gerealiseerd is.
De resultaten activiteiten zijn te vinden in de overzichten opgenomen in bijlage 2.

7.2

Financiën

Op de volgende bladzijden staan de financiële overzichten uitgewerkt.

Sportservice Haariemmermeer, Jaarverslag 2012

a

41

Geïi/aarmerkt als bijiaye UIJ ae DIÏÖI a.d....J..,-..,.;..:.. i o j 3
RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V.

Huis van de sport Amstel & Meerlanden (totaal Sportservice
Haarlemmermeer)
j
BATEN
1. Opbrengsten en deelnetnersgelden
2. Bijdragen gemeente
3. Bijdrage diversen
4. Subsidies gemeente
5. Opbrengsten Intern Sportservice
Totaal Baten

Begroting

j

Gerealiseerd

1594. f36

€
94.144
4.172
47.973
1.568.779
42.449
1.757.517

LASTEN
4. Loon- en salariskosten
3. Dienstverlening backoffice SSNH
5. Huisvestingskosten
6. Kantoor/inventariskosten
7. Automatisering
8. Contributies/abonnementen
9. Pr- en representatiekosten
10. Evenementen/activiteiten
12. overige personeelskosten en externe assistentie
13. interne assistentie
14. reis- en verblijfkosten inclusief wagenpark
15. studiekosten en vergadering/bijeenkomsten

1.170.169
73.000
73.230
53.324
27.000
2.000
26.000
89.000
21.000
24.000
15.000
12.000

€
1.209.232
90.000
92.378
45.436
16.530
1.776
15.012
171.839
26.018
29.989
11.922
11.636

Totaal Lasten

7.585.723

1.721.768

83.491
15.000
25.000
1.470.645

Dotatie 2012 t.b.v. bestemmingsreserve Huisvesting
Dotatie 2012 t.b.v. bestemmingsreserve Combinatiefuncties
VERSCHIL
j Verschil tussen baten en lasten

20.000
0
€
15.749 \

8.413 \

Per 1-1-2012
BUDGET RESERVES
191.125
Algemene reserve per 1 Januari 2012 (inclusief overlopende
budgetten a € 78.144)
Algemene reserve per 31 december 2012 (inclusief overlopende budgetten HMR
a € 65.130)

Per 31-12-2012

56.726

76.726

152.237

152.237

400.088

435.837

Bestemmingsreserve huisvesting incl. dotatie 1-1-2012 van
20.000
(verhuizing/kantoorinrichting 2014)
Bestemmingsreserve CF incl. dotatie 2012
(combinatiefuncties 2014) 1-1-2012
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206.874

4

2
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toelichting Algemene reserve per 1 januari 2012 (inclusief
overlopend budget)
Haarlemmermeer
Aalsmeer (ALM)
Aangepast Sporten (AS)
Ouder-Amstel (OA)
algemene reserve
totaal per 1 januari 2012
toelichting Algemene reserve per 31 december 2012 (inclusief
overlopend budget)
Haarlemmermeer
Alm
As
O.A
algemene reserve
totaal budget per 1 januari 2013

Overlopend budget div. vanuit 2011
78.144
43.249
26.455
1.243
42.034
191.125
Overlopend budget div. vanuit 2012
65.130
45.505
20.207
3.291
72.741
206.874

specificatie overlopende budgetten voor 2013
Project:
port in de wijk
Leerlingvolgsysteem
Ouderensport
Whoznext
Totaal HMR

65.130

60TM Aalsmeer eerste halve jaar 2013
21.0300

JSP Aalsmeer eerste halfjaar 2013

11.083

VO fusie verenigingen

7.000

GALM Aalsmeer

1.150

Totaal Aalsmeer

40.233
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Afrekening 2012 uitgesplitst voor elke
gemeente en AS.
Begroting
H'meer

Gerealiseerd
Haarlemmerm Gerealiseerd
eer
Aalsmeer
totaal

BATEN
1. Opbrengsten en deelnemersgelden
2. Bijdragen gemeente
3. Bijdrage diversen
4. Subsidies gemeente
5. Opbrengsten Intern Sportservice

82.491
15.000
25.000
1.403.645

Totaal Baten

1.526.136

€
91.447
4.172
47.973
1.443.622
42.449
f.629.663

4. Loon- en salariskosten
3. Dienstverlening backoffice SSNH
5. Huisvestingskosten
6. Kantoor/inventariskosten
7. Automatisering
8. Contributies/abonnementen
9. Pr- en representatiekosten
10. Evenementen/activiteiten
11. Wagenpark
12. overige personeelskosten en externe
assistentie
13. interne assistentie
14. reis- en verblijfkosten inclusief
wagenpark
* studiekosten

1.127.449
65.200
68.185
50.644
25.000
2.000
24.440
81.880

Totaal Lasten
Dotatie 2012 t.b.v. bestemmingsreserve
Huisvesting
Dotatie 2012 t.b.v. bestemmingsreserve
Combinatiefuncties
VERSCHIL
Verschil tussen baten en lasten

Gerealiseerd
aangepast
sporten

gerealiseerd
Ouder
Amstel

2.697

78.879

27.819

18.459

81.576

27.819

18.459

1.119.963
82.800
86.378
43.186
15.330
1.776
12.014
152.590

49.098
4.200
4.500
1.950
1.200

26.626
2.000
1.000

13.545
1.000
500
300

1.556
15.913

1.383
3.058

60
277

20.440

24.386

903

22.880

29.989

13.440

11.922

11.000

11.636

1.512.558

1.591.970

729

79.320

34.067

16.411

20.000
0
€

€

€

€

€

13.578

f7.693

2.256

-6.248

2.048
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Begroting Gerealiseerd
HMR
HMR
1-1-2012
HMR

BUDGET RESERVES
Algemene reserve per 1 januari 2012
(inclusief overlopende budgetten HMR a € 78.144)

Bestemmingsreserve huisvesting incl. dotatie
1-1-2012 van 20.000
(verhuizing/kantoorinrichting 2014)
F 'emmingsreserve CF 2012 (geen dotatie)
(combinatiefuncties 2014) 1-1-2012
Totale reservepositie

OuderAmstel

31-12-2012
HMR

120.178

Algemene reserve per 31 december 2012
(inclusief overlopende budgetten HMR a € 65.130)

Gerealisee
Gerealiseerd
rd
Aangepast
Aalsmeer

137.871

56.726

76.726

152.237

152.237

329.141

366.834

43.249

26.455

1.243

45.505

20.207

3.291

45.505

20.207

3.291

Baten verschil van meer dan € 10.000,- toegelicht:
1. Opbrengsten en deelnemersgelden
Meer scholen dan verwacht zijn gaan participeren in het
programma sport & school; daarnaast zijn in alle programma's
meer deelnemers gerealiseerd dan geraamd.
2. bijdrage gemeenten
1 / SPORTTOPPERS 2011

1.807

1/HRLMEER 55+ BEURS

2.365

(touwtjespringen en buitenspeeldag bij add. subsidies)

4.172

3. bijdrage diversen
1/ZILV KR ACHMEA ILF 20 *

18.800

1/YMERE/PROJ BUURTSPORT

25.000

1/STG BEHEER/FLORIANDE

1.500

1/YMERE/BEWEEGV ZWANENB

2.673

(* de bijdrage vanuit Achmea was niet begroot)

47.973
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4. subsidie gemeente Haarlemmermeer:
Budgetsubsidie PVE (beschikking 24-2-2012):
1/SPORTLOKET 2012 HRLMR

327.615

2/VO 2012 HAARLEMMEER

390.552

3/SPORT SCHOOL 12 HRLMR

388.678

4/SPORT WIJK 12 HRLMR

185.622

Totaal (100% bevoorschot)

1.292.467

Additionele subsidies HMR (div.

beschikkingen)

1/MTSCHP STG 2012 HRLMR

21.000

1/LEERLVOLG 2012 HLMR *

22.500

1/6OTM2012HLMR

14.789

1/HMR BUITENSPEELDAG 12

5.924

1/H'LEMMERMEER ALLA 201

15.000

1/H'LEMMERM/CONS BEW.ON

42.600

1/HMR TOUWTJE SPRINGEN *

5.000

1/HRLMR OUDERENSPORT 20
Totaal

24.342
151.155

Totaal subsidies gem. H'meer
2.736.089
(* subsidie voor leerlingvolgsysteem en touwtjespringen
waren niet begroot)
5. Opbrengsten Intern Sportservice
subsidies voor o.a. buurtsportvereniging vanuit landelijke subsidie waren niet begroot

Lasten verschil van meer dan € 10.000,- toegelicht:
5. Huisvestingskosten
SSH heeft extra kantoorverdieping gehuurd en ook extra opslagruimte voor materiaal.
3. Dienstverlening backoffice SSNH
Vanwege verdere doorontwikkeling SSH is vanuit de backoffice extra ondersteuning
geboden onder andere t.a.v. financiën, personeelszaken en management.
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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7. Automatisering
In de begroting was rekening gehouden met extra investeringen in de software voor
de activiteitenprogrammering; deze extra investeringskosten zijn echter geboekt
onder de betreffende activiteiten (zie ook punt 10) en niet bij automatisering.
9. Pr- en representatiekosten
Pr- en representatiekosten zijn veelal geboekt bij activiteitenkosten.

10. Evenementen/activiteiten
Pr- en representatiekosten alsmede specifieke automatiseringskosten zijn veelal
geboekt bij activiteitenkosten. De hogere inkomsten hebben ook geleid tot meer
activiteitenkosten.
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Bijlage 1

Combinatiefunctie Verenigingen

De Combinatiefuncties Verenigingen zijn een belangrijke verbindende functie tussen
sportvereniging, school en wijk en verzorgen een samenhangend activiteitenaanbod. De
combinatiefunctionarissen organiseerden bij de participerende 21 sportverenigingen 56
evenementen voor iedereen, 467 extra beweegmomenten voor de leden van de
sportvereniging, 955 begeleidingsmomenten voor het kader van de sportvereniging en
hebben 118 plannen gerealiseerd.
Hieronder volgt de opsomming van behaalde resultaten per sport(vereniging):
1. Kernsport:
a. Honkbal bij honk- en softbalverenigingen Hoofddorp Pioniers en Vennep
Flyers
•
Individuele "Train de Trainer", in totaal achttien trainers bij Pioniers en zes
trainers bij Vennep Flyers begeleid
Een nieuwe trainingsmethode ontwikkeld waar 30 trainers
Methode ontwikkeld voor strategieën tijdens wedstrijden (loop en spelsituaties)
Meer dan 180 spelers begeleid tijdens de trainingen
60 trainingen in samenwerking met de trainers georganiseerd.
Evaluatieclinic georganiseerd voor 30 trainers ter voorbereiding op de
zomerperiode 2012
Eén keer train de trainer georganiseerd voor 30 nieuwe trainers voor het seizoen
2013
Twaalf wintertrainingen georganiseerd voor 65 spelers en 24 trainers
Zes keer aan zitting deelgenomen technische commissie bijeenkomst Pionier
In samenwerking zes trainers achttien wintertrainingen georganiseerd voor 90
spelersvoeren indoor
60 zomertrainingen in samenwerking met zes trainers georganiseerd.
Winterschool georganiseerd in Haarlem voor elke speler wil extra trainingen.
Praktijken werden gerund door Academy medewerkers en coaches.
126 spelers aanwezig tijdens zes traingingsweekenden weekenden. Meer dan
50% komt uit de Haarlemmermeer.
Vier Bee Ball clinics georganiseerd voor twintig spelers
Mee geweest naar Italië voor de NLB bid in de Haarlemmermeer
Playbook ontwikkeld samen KNBSB, wordt gebruikt om coaches te helpen

•

b. Ritmische gymnastiek bij sportvereniging Pax Haarlemmermeer
April 2012 Clubkampioenschappen; diploma turnen 5 t/m 7 jaar en onderlinge
wedstrijd 8-14 jaar. Hier hebben 900 kinderen aan deelgenomen
In juli is er een instuif geweest voor meisjes turnen 5 t/m 7 jaar. Hier hebben 60
kinderen aan deelgenomen
In oktober hebben we het Sport en beweegplein georganiseerd in de Estafette.
Dit was ook in samenwerking met KNGU en Sportplaza. Hier hebben 550
kinderen aan deelgenomen met behulp van 50 vrijwilligers
Gymmie turnen geïntroduceerd bij het jongens turnen. Hier doen 190 jongens
aan mee
Twee leden hebben de cursus niveau 2 KNGU gevolgd en afgerond
Train de trainer bij bestaande en nieuwe trainers. Hiervan heeft er één zijn
licentie niveau 3 KNGU in november behaald.
Sv Pax heeft een beleidsplan en jeugdplan
• Door de CF Turnen zijn er in 2012 60 nieuwe leden erbij gekomen.
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2. Groeisport:
a. Squash bij 'Meersquash:
Minimaal een keer per maand een toernooi georganiseerd voor alle jeugdleden
Scholentoernooi VO georganiseerd
Drie instuiftoernooien voor de wijk georganiseerd
Begeleiding van twee maatschappelijke stages
Gestart met een groepje voor verstandelijk beperkte kinderen die wekelijks
komen sporten
Leraren LO van het basisonderwijs een clinic gegeven over het project 'Sla je
slag' zodat zij tijdens hun lessen met racketsporten en oog- hand coördinatie aan
de slag kunnen
Groepen ingedeeld op verschillende niveaus, zodat kinderen les krijgen op hun
eigen niveau.
Actief met het Squashing Kids project en JSP
Gestart met WhozNext, team bestaat uit zes personen variërend in de leeftijd van
12 tot 16 jaar
Ruim 50 nieuwe jeugdleden waarvan tien inactief waren
De vereniging heeft een beleidsplan.
b. Judo bij judo Yushi:
Handleiding voor personal coaches gerealiseerd (werkplan voor begeleiding van
de talenten van Judo Yushi)
Train de Trainer ontwikkeld voor Judo Yushi; ontwikkelingsplan voor een heel
seizoen, wekelijkse één op één begeleiding en begeleiding op aanvraag van
trainers.
(Mede)organisator van diverse breedtesportactiviteiten binnen de vereniging als,
sportdag, Japanse week, trainingsstages, teambuilding, kamp.
De trainers worden beoordeeld, naar aanleiding van het conform van de
jeugdopleiding.
Vier coach bijeenkomsten georganiseerd voor topselectie coaches
Coördinatie piekproces door afstemming van, fysieketraining, conditietraining en
judotrainingen.
Actieve rol bij de realisatie van de Haarlemmermeer Judo Academie. Deze
samenwerking is reeds gestart met diverse judoscholen uit de Haarlemmermeer.
Aartssport Lisse, Judoschool Ron van Raaphorst, Judo Ryu Kensui.
Op de verenigingsmarkt van Getsewoud
Een algemeen beleidsplan en jeugdbeleidsplan aanwezig, voor de topsport is er
een trajectplan ontworpen
In samenwerking met het Herbert Vissers College twee sportdagen
georganiseerd
Twee maatschappelijke stagiaires
Mogelijkheden G-judo geïnventariseerd
Grote vereniging:
a. Voetbal bij Sportvereniging Overbos
Wekelijkse woensdagmiddag circuittraining voor mini's en F-pupillen (180
kinderen)
Wekelijks begeleiden en opleiden van een breedtesport hoofdtrainer voor de Fpupillen
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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Wekelijks begeleiden van C- en B junioren (vier totaal) op het gebied van training
geven aan F-pupillen
Wekelijks begeleiden van zes ROC studenten van de opleiding Sport & Bewegen
Coördinator van de woensdagmiddag training van F-pupillen, bestaande uit
wekelijkse begeleiding van acht trainers
Evenement georganiseerd ter opening van de nieuwe woensdagmiddag opzet 60
kinderen en 80 ouders
Evenement opgezet voor F-pupillen in de zaal ter afsluiting van 2012 60 kinderen
Wekelijks extra beweegmoment georganiseerd voor tien volwassen tijdens de
woensdagmiddag
Ondersteuning aan een stuurgroep voor een nieuw op te zetten beleid op het
gebied van de breedtesport
Ondersteuning geven aan 29 trainers van de onderbouw (F-, E- en D- pupillen)
op het gebied Ajax online Academy oefenstof
In samenwerking met de vereniging een voetbaltoernooi opgezet op Olympische
Dag (400 deelnemers)
b.

Sportvereniging Hoofddorp:
Wekelijks extra trainingsmoment georganiseerd op de vrijdagmiddag voor de E
en D pupillen met een totaal 60 deelnemers per week.
Wekelijks train de trainer georganiseerd op de vrijdagmiddag tijdens het E en D
trainingsmoment met zes vrijwilligers per week begeleid
Wekelijks vier CIOS stagiaires begeleid op de woensdagmiddag tijdens de
breedtesporttraining.
De vereniging beschikt over een organisatorisch jeugdbeleidsplan en een
technisch jeugdbeleidsplan

c.

Sportvereniging DIOS en voetbalvereniging Kagia:
De cursus train de trainer aangezet met opzet voor een individuele aanpak
Ondersteuning van te ontwikkelen beleidsplan van de bovenbouw ter bevordering
van doorstroming en behoud van jeugdleden naar senioren
Drie maatschappelijke stage en sport specifieke stage begeleid
Coördinatie A en B jeugd van SV DIOS, bestaande uit wekelijkse begeleiding van
vijf trainers
Coördinatie F en E jeugd van Kagia, bestaande uit wekelijkse begeleiding van
negen trainers
Technische, tactische en fysieke periodisering gemaakt voor A en B jeugd van
SV DIOS
Thematraining gegeven voor vijftien jeugdtrainers
Vier tegen vier toernooi georganiseerd voor F en E jeugd in de herfstvakantie met
60 deelnemers
Bij Kagia en DIOS is een jeugdplan aanwezig
DIOS is een nieuw beleidsplan aan het schrijven en Kagia heeft een beleidsplan

d.

Football club W C :
Individuele train de trainer begeleiding gegeven aan twee trainers
Ontwikkeling jeugdbeleidsplan, deze wordt verder ontwikkeld in 2013
In het kader van maatschappelijke stage zijn in 2012 vijf stagiaires actief geweest
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Wekelijkse begeleiding van zeven CIOS en één ROC Sport en Bewegen
studenten. Van deze studenten is één student doorgestroomd als trainer bij de
vereniging.
Op de woensdagmiddag is wekelijks een extra trainingsmoment georganiseerd
voor vier tot zes jarigen. Twee ouders hebben ondersteund bij de activiteit op de
woensdagmiddag
In Maart 2012 is een Nederland Afrika dag georganiseerd. Twintig Afrikaanse
kinderen werden uitgenodigd om mee te voetballen met de 60 kinderen van de
verenging. Ook is een avondwedstrijd georganiseerd waarbij vijftien senioren van
de vereniging voetbalen tegen vijftien Afrikaanse voetballers. Hier uit is
voortgekomen dat de Afrikaanse voetballers in de zomermaanden op zondag
gaan voetballen
Ondersteuning geboden aan selectieprocedure jeugdvoetballers
80 kinderen van 6 tot 8 jaar hebben deelgenomen aan vriendjesdag

•
•

•
•
e.

Atletiek: atletiekvereniging Haarlemmermeer:
De scholierenloop van de Haarlemmermeer run voorbereiding en uitvoering max. aantal 250 deelnemers tot 12 jaar bereikt
Begeleiding scholierenatletiekdag - aantal 700 deelnemers
Aanpassing technisch jeugdbeleidsplan
Stage begeleiding - drie jeugdtrainers
Opzet en uitvoering - nieuwe doelgroep G-atletiek
Opleiden en begeleiden trainers G-atletiek
Hernieuwde opzet specialisaties hardlopen en werpen voor jeugd - begeleiding
trainers
Geïmplementeerde trainingen met betrekking tot nieuwe innovaties atletiekbaan
Geïmplementeerde artikelen nieuwe materialen gebruik voor trainingen
Wekelijks specialisatietrainingen meerkamp en werpen - periode 10 maanden
Vijf trainers die cursus Atletiekunie volgen
Ledengroei in jaar 2012 met achttien jeugdleden is 14% groei
Finaleplaatsen junioren groepen competitie en kampioenschappen
In samenwerking met de vereniging een atletiektoernooi opgezet op Olympische
Dag. 400 deelnemers
Beleidsplan en jeugdbeleidsplan aanwezig

f.

Tennis: tennisvereniging Hoofddorp en Nieuw-Vennep:
Ontwikkeling jeugdbeleidsplan voor TV Hoofddorp
Vijf tennisactiviteiten tijdens wijkevenementen in de Haarlemmermeer
georganiseerd en uitgevoerd
Vijf tennisevenementen voor TV Hoofddorp en zeven evenementen voor TV
Nieuw Vennep georganiseerd en uitgevoerd
G-tennis bij TV Nieuw Vennep opgezet en uitgevoerd voor kinderen met een
geestelijke beperking. Periode van 42 weken, 1 uur per week. Gemiddeld acht
deelnemers
Sportinstuif bij TV Hoofddorp opgezet en uitgevoerd voor kinderen van de
vereniging en uit de wijk om kennis te maken en een extra beweegmoment te
creëren. Periode van 42 weken, 2 uur per week voor gemiddeld tien deelnemers
Begeleiding WhoZnext team. vier jongeren die twee evenementen hebben
georganiseerd voor TV Nieuw Vennep
In samenwerking met de vereniging een tennistoernooi opgezet op Olympische
Dag. 400 deelnemers
TV Hoofddorp heeft in 2012 38 nieuwe jeugdleden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012

51

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d. ..X-..7..7..A o / 3
RSM Nietie Lancée Kooij Accountants N.V.

TV Nieuw Vennep heeft 350 jeugdleden, de groei voor 2012 is niet bekend
vanwege opschoning ledenbestand
TV Hoofddorp heeft een jeugdbeleidsplan 2012-2016, het algemene beleidsplan
is in 2010 verlopen
TV Nieuw Vennep had een algemeen en jeugd beleidsplan tot 2012
g.

Hockey: Mixed Hockey Club de Reigers en de Kikkers:
Trainerscursus gegeven aan beginnende trainers
Zes hockey clinics tijdens evenementen in de wijk uitgevoerd
Organisatie en uitvoering schoolhockey dag de Reigers, 400 kinderen hebben
deelgenomen
Verlengd hockeyseizoen gerealiseerd bij de Reigers voor de breedteteams A t/m
D (vier weken extra)
Coachavond voor breedteteams de Reigers (strafcorner)
Twee coachavonden gehouden bij de Kikkers voor AB en CD coaches
Vijftien extra strafcorner trainingen van 45 minuten voor breedteteams
De vereniging ondersteund bij het structureren van de jeugdopleiding.
Opleidingsplan geschreven voor de Kikkers (uitvoering en implementatie van dit
plan in 2013)

•

Hele jaar door trainingen jongste jeugd (F,E,8D) gecoördineerd en trainers
begeleid bij de Kikkers
Introductie hockey clinic nieuwe ouders bij de Kikkers
Uitvoering hockey clinic voorafgaand aan hockeyinterland Nederland - Zuid
Korea bij de Reigers, twintig kinderen hebben deelgenomen
Praktijkbegeleider trainerscursisten JHT Diploma.
In samenwerking met de vereniging een hockeytoernooi opgezet op Olympische
Dag. 400 deelnemers
Technisch beleidsplan geschreven voor MHC de Kikkers, deze wordt in het
nieuwe seizoen geïmplementeerd

4 Actieve sportverenigingen, die een belangrijke maatschappelijke rol spelen:
a
Handbal bij DSOV, sportvereniging Lotus, handbalvereniging NieuwVennep sportvereniging en VOS:
•
Coach dag voor de lokale handbal clubs in Haarlemmermeer, met de 22
deelnemers ook een eredivisie wedstrijd van FIQAS bezocht. Tijdens de Coach
dag werd het jeugdhandbal behandeld.
Een handbalcongres bezocht over opleiden jeugd en talenten.
D-jeugd handbaltoernooi volgens de nieuwe opzet neergezet voor de lokale clubs
en een 2 Coach dag
e

Opfris avond voor scheidsrechters en spelleiders bij DSOV, goed bezocht meer
dan twintig deelnemers.
Trainers cursus HT 1 geven vier zaterdagochtenden, HVN en DSOV
deelgenomen
Technisch beleidsplan met DSOV en HVN besproken.
NK Beach handbal proberen naar Haarlemmermeer te halen, op het handbal
congres besproken en onderzocht wat de organisatie inhoudt plus financiën.
Helpen met de organisatie van school handbal toernooien in Haarlemmermeer
Uitzetten van vrienden en vriendinnetjes bij de clubs
Handbal clinic gegeven bij de kick off JSP 2.0
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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Deelgenomen met HVN-DSOV en VOS bij de SportFair
Op de buitenspeeldag handbal gegeven
Olympische sportdag georganiseerd waar een sportonderdeel uit handbal
bestond
Handbal gegeven aan kinderen bij Obelixitas
Rolstoel handbal gegeven op de aangepaste sportdag
Handbal gegeven op de Waanzinnige Wintertour
DSOV heeft acht nieuwe leden en veertien nieuwe trainingssleden
Lotus heeft veertien nieuwe leden, dat is 11%
Basketbal bij basketbalvereniging Hoofddorp en basketvereniging the
Challengers:
Wekelijks twee jeugdtrainers begeleid met behulp van Train de Trainer' en twee
nieuwe jeugdtrainers/stagiaires opgeleid
Deelname in organisatie en uitvoering van het project "Basketball De Wijk In",
waarbij twintig kinderen deelgenomen hebben aan een tweetal extra
beweegmomenten
Aansluitend op het basketbalseizoen Pickup Games en Specialisatieworkshops
uitgevoerd op de verenigingen voor oudere jeugd. Hierdoor is het
basketbalseizoen met acht weken verlengd. Gemiddeld vijftien deelnemers per
keer
Basis gelegd met nieuwe basketbalvereniging SV Christofoor voor samenwerking
in 2013
Extra beweegmoment op de vereniging gecreëerd voor Specialisatie Training.
Gemiddeld twaalf deelnemers per keer
Clinic reeks van drie keer uitgezet voor het "Special Heroes" project op het Altra
College.
De evenementencommissie is ondersteund bij de organisatie en uitvoering van
vijf evenementen. In totaal 200 deelnemers bereikt
In samenwerking met de vereniging een basketbaltoernooi opgezet op
Olympische Dag. 400 deelnemers
Samenwerking met CURA Fysiotherapie opgezet, alsmede geholpen bij de
implementatie van trainingsleer binnen de jeugdlijnen voor basketbalvereniging
Hoofddorp
Circuittrainingsvorm voor basketbalvereniging The Challengers ontworpen en
geïmplementeerd op de vereniging
Vier keer opening verzorgd voor Kick Off JSP 2.0. 300 deelnemers
The Challengers hebben negen nieuwe leden
BV Hoofddorp zijn er geen nieuwe leden bij gekomen.
Beleidsplan aanwezig bij The Challengers en BV Hoofddorp

Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012
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Bijlage 2

Resultaten activiteiten

Sportloket
Aantal berichten op website geplaatst (inclusief AS)
Aantal nieuwsbrieven (inclusief AS)
Aantal verstuurde persberichten (inclusief AS)
Sport en Speluitleen
Aantal uitleenorders
Aangepast sporten (regio Amstel & Meerlanden)
Aantal informatievragen en sportadviezen in de regio
Aantal sportactiviteiten in de regio
Aantal deelnemers aan deze sportactiviteiten in de regio
Sportloket
Uitvoering communicatie en PR plan oa. Zichtbaarheid
Up-to-date houden website
Automatisering van processen
Algemene Sportstimulering
Onderhoud inhoud database
Combinatiefuncties
Beleid maken

Combinatiefunctie
Beleid
Minimaal aantal verengingen per keer

Verwacht
6

170

127

200
120
2600

467
119
2762

X

X

gedaan
gedaan
mee bezig

X

gedaan

X

gedaan

2
20

Klankbordwerkgroep
Aantal bijeenkomsten klankbordwerkgroep
Aantal deelnemende verenigingen aan klankbordwerkgroep
Bezoek verenigingen ter ondersteuning
Aantal sportverenigingen bezocht
Aantal verenigingen bijgestaan (op verzoek van vereniging)
Bijeenkomsten
Aantal bijeenkomsten
Aantal deelnemende verenigingen
Consultancy en mediation
Aantal uren besteed aan consultancy en mediation
Aantal verenigingen ondersteund door consultancy en/of mediation
Gespecialiseerde (beleids)ondersteuning
Aantal keer de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd gehouden
Aantal deelnemende verenigingen aan de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere
Tijd
Aantal keer de workshop sponsorbeleid gehouden
Aantal deelnemende verenigingen aan de workshop sponsorbeleid
Aantal keer de cursus ondersteuning sponsorbeleid gehouden
Sportservice Haarlemmenmeer, Jaarverslag 2012

Gerealiseerd
194
17
63

zie verenigingsondersteuning
zie verenigingsondersteuning

Verwacht Gerealiseerd
4
2
13
10
20

9
29

2

4
97

50

0
0

1

2
10
1
22
0

1
3
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Aantal deelnemende verenigingen aan de cursus ondersteuning sponsorbeleid
Aantal keer de cursus 'Kanjers in de sport' gehouden
Aantal deelnemende verenigingen aan de cursus 'Kanjers in de sport'
Aantal vereniging die juridische ondersteuning krijgen
Aantal verenigingen dat ondersteund wordt op technisch beleid
Visie c.q. beleidsplan
Aantal verenigingen dat ondersteund wordt
Accommodatiescan
Aantal scans uitgevoerd
BTW model
Aantal verenigingen ondersteund
WhoZnext
Aantal gerealiseerd teams
Aantal deelnemende jongeren
Maatschappelijke stage
Aantal vacatures uitgezet voor de maatschappelijke stage
Aantal verenigingen bereikt door de maatschappelijke stage
Combinatiefuncties (doelgroep: vereniging)
Aantal vereniging dat gebruik maakt van de inzet van combinatiefunctionarissen
Aantal begeleidingsmomenten kader
Totaal aantal deelnemers aan begeleidingsmomenten kader
Aantal gerealiseerde plannen (bijv. beleidsplan)
Aantal georganiseerde extra beweegmomenten
Aantal deelnemers aan de extra beweegmomenten
Aantal evenementen
Aantal deelnemers aan de evenementen

3
2

0
1
2
4
2

3

3

3

3

3

0

1

3
17
146
28
21
955
7541
118
767
17570
56
4911

Database
Onderhoud inhoud database

gedaan

Sport Matcht School
Aantal matches PO
Aantal deelnemende scholen PO
Aantal deelnemende scholen VO
Jeugdsportpas
Aantal deelnemende kinderen (PO)
Aantal deelnemende scholen (PO) (eigenlijk aantal aangeschreven scholen)
Totaal aantal deelnemende verenigingen
Totaal aantal beweegmomenten
Schoolsporttoernooien
Aantal toernooien PO
Aantal deelnemende kinderen PO
Aantal toernooien VO
Aantal deelnemende kinderen VO
Zaalvoetbalcompetitie VO
Aantal beweegmomenten
Aantal deelnemers (totaal)
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012

Verwacht Gerealiseerd
228
208
24
18
4
4
2100
66

2069
66
36
1608

23
2100
2
70

26
14200
4
180
2
120
55
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Evenementen
Aantal deelnemende kinderen aan evenementen op school onder schooltijd*
Bewegen onder schooltijd
Aantal scholen waar lespakketten 'bewegen in de klas' zijn uitgezet
Coaching, scholing, stimuleren beleid, creëren draagvlak
Scholen die gebruik maken van lesmethode
Vakleerkrachten gecoacht/bijgeschoold VO/PO
Aantal keer nascholingen/vakoverleg georganiseerd voor vakleerkrachten PO
Aantal keer nascholingen/vakoverleg georganiseerd voor vakleerkrachten VO
Geadviseerde scholen PO
Geadviseerde scholen VO
Scholen begeleid bij bewegingsonderwijs kleuters
Leerlingvolgsysteem (LVS)
Aantal scholen waar het LVS is ingevoerd
Aantal leerlingen gevolgd met het LVS
Advisering accommodatie
Aantal scholen geadviseerd over inrichting en gebruik schoolplein
Aantal adviezen over (her)inrichting accommodatie voor de gemeente
Motorische Remedial Teaching (MRT)
Aantal beweegmomenten (aantal keer dat mrt gegeven wordt) na schooltijd
Aantal deelnemende kinderen na schooltijd
Aantal beweegmomenten (aantal keer dat mrt gegeven wordt) onder schooltijd
Aantal deelnemende scholen voor het oefenprogramma onder schooltijd
Aantal deelnemende kinderen onder schooltijd
Aantal presentaties op nieuwe scholen
ClubExtra
Aantal beweegmomenten (aantal keer dat Club Extra gegeven wordt per jaar in
totaal)
Aantal deelnemende kinderen
Obelixitas
Aantal beweegmomenten (aantal keer dat Obelixitas gegeven wordt per jaar in
totaal)
Aantal deelnemende kinderen
Aantal ouderavonden
Alle Leerlingen Actief
Aantal deelnemende scholen
Aantal deelnemende inactieve leerlingen
Aantal beweegmomenten georganiseerd voor inactieve leerlingen
Totaal aantal geteste leerlingen
Aantal motivational interviewing gesprekken gevoerd
Aantal leerlingen dat aan het einde van het project structurele sportactiviteit heeft
gevonden
On the move
Aantal scholen (PO) dat deelneemt aan Groep 6 on the move
Aantal scholen (PO) dat deelneemt aan Scool on the move
Totaal aantal bereikte kinderen
Speciaal Onderwijs
Aantal scholen waarmee contact is geweest
Aantal scholen dat mee wil doen met activiteiten van Sportservice
Combinatiefuncties (scholeneiland)
Aantal deelnemende scholeneilanden
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012

9000

6500

4

3

6
60
3
5
20
4
6

25
110
4
3
43
4
5

5
500

10
1000

6
nvt

11
2

192
80
120
5
50
5

174
124
672
8
196
5

105
24

82
29

140
24

113
31
23

2
40
50

5
93
54
749
235

45
14
(35%)??

30
7
7
1612
6
6

6

7
56

Gewaarmerkt als bijlage bij de briet d.d. l:...1..:...x o, 3
RSM Niehp I ancée Kooii Accountants N.V.

Aantal georganiseerde beweegmomenten na school
Aantal georganiseerde beweegmomenten tussen school
Aantal georganiseerde beweegmomenten tijdens school
Totaal aantal deelnemende kinderen
Aantal evenementen
Doorlopende leerlijn sportstimuleringsprojecten
Ontwikkelen leerlijn
Bewegen onder schooltijd
Lespakket 'bewegen op het schoolplein' ontwikkeld

Combinatiefuncties sportclinics
Aantal deelnemende scholen PO/VO
Totaal aantal clinics in PO
Totaal aantal clinics in VO

200
17500

480
378
341
32930
8

ja

ja
ja

25
200
45

Sportbuurtwerk prioritaire wijken (Rijsenhout, Getsewoud)
Aantal beweegmomenten
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 4 t/m 12 jr.
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 13 t/m 18 jr.
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 19 t/m 55 jr.
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 56+
Aantal betrokken sportorganisaties (uniek)
Aantal wijk overleggen waarin geparticipeerd wordt
Advies geven over de wijk aan bijvoorbeeld gemeente of woningcorporatie
Sportbuurtwerk overige wijken (Zwanenburg, Linquenda)
Aantal beweegmomenten
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 4 t/m 12 jr.
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 12 t/m 18 jr.
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 18 t/m 55 jr.
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 56+
Aantal betrokken sportorganisaties
Buurtsportvereniging (Graan voor Visch en Overbos/Bornholm)
Aantal beweegmomenten
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 4 t/m 12 jr.
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 12 t/m 18 jr.
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 18 t/m 55 jr.
Aantal deelnemers aan activiteiten; doelgroep 56+
Aantal betrokken sportorganisaties
Samenwerken met partners
Aantal buurtbewoners geparticipeerd bij coördinatie van sport- en spelactiviteiten
(uniek)
Aantal buurtbewoners geparticipeerd bij uitvoering sport- en spelactiviteiten
(uniek)
Aantal wijk overleggen waarin geparticipeerd wordt
Advies geven over de wijk aan bijvoorbeeld gemeente of woningcorporatie
Evenementen in de wijk en vakantieactiviteiten
Aantal evenementen (uitgevoerd door sportbuurtwerkers en CF)
Aantal bezoekers Nationale Buitenspeeldag
Sportservice Haarlemmermeer, Jaarverslag 2012

500

Verwacht Gerealiseerd
316
359
4289
4802
813
457
430
15
459
312
6
6
gedaan
gedaan
135
1716
858
430
430
4

143
2216
512
0
0
4

858
11739
3612
1806
860
14

725
8825
1930
1088
227
6
gedaan

3

5

6

10
12
gedaan

21

14
1000
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Aantal bezoekers overige evenementen (o.a. straattoernooien in de wijk en
buurtfeesten)
Aantal vakantieactiviteiten (uitgevoerd door sportbuurtwerkers en CF)
Aantal deelnemers Zotte Zomer Dagen
Aantal deelnemers Waanzinnige Winter Tour
Aantal deelnemers Sportkaravaan
Aantal deelnemers overige vakantieactiviteiten
GALM
Aantal wekelijkse sportgroepen
Aantal deelnemers aan deze wekelijkse sportgroepen
Aantal fit-testen per jaar
Totaal aantal deelnemers aan deze testen
Onderzoek en adviesrapport
Leerwerkbedrijf
Aantal stagiaires
Combinatiefuncties (doelgroep: wijk)
Aantal beweegmomenten
Aantal deelnemers
Monitoren
(Aantal momenten van) monitoring
Buurt Sport Vereniging (Graan voor Visch en Overbos/Bornholm)
Aantal Buurt Sport Verenigingen

Combinatiefuncties
Sportactiviteiten
Totaal aantal bereikte deelnemers (doelgroep 4 t/m 18)****
Allochtonen
Sportactiviteiten
Deelnemers doelgroep 4 t/m 80

28

1872
19
482
130
646
633

7
140
4
550

5
73
1
46
gedaan

5

28
1
30

5

gedaan

2

2

130
2600
172
3440

162
1802
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Bijlage 3

Overzicht gerealiseerde uren

PVE/Subsidieaanvraag 2012

Fte

Uren

gerealiseerde uren
in timewax

Sportloket

3,22

5.261

4.815

Verenigingsondersteuning

6,03

9.853

9.949

Sport en School

6,62

10.817

10.447

Sport in de Wijk

4,55

7.434

6.639

Totaal

20,4

33.365

31.850

Door medewerkers management & ondersteuning gerealiseerde
directe uren t.b.v. uitvoering projecten in PVE
Sportservice heeft zowel ouderensport als WhoZnext niet kunnen
bewerkstellingen.
Het budget bestemd voor WhoZnext en Ouderensport wordt gedeeltelijk
bestemd voor 2013.
WhoZnext = 60,50 / Ouderensport = 249,50 / Totaal = 310 uur in 2013

214

310

Totaal aantal uren door extern personeel gerealiseerde uren t.b.v.
PVE-programma's (niet in Timewax)

478

Sportservice heeft in 2012 voor ruim 7.508 uur stagiaires mee laten (leren)
werken. 20% van deze uren zijn productieve uitvoeringsuren t.b.v.
de PVE_programma's (niet in Timewax).

1.502

Totaal aantal gerealiseerde uren bovenop PVE-uren in Timewax

2.504

Totaal aantal gerealiseerde uren in kader
van PVE-subsidie 2012

34.354
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