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ALGEMEEN 
 
Sinds 2011 zijn de combinatiefunctionarissen sport actief binnen de gemeente Oldebroek. In het 
uitvoeringsplan 2014-2015 vindt u meer informatie over de visie van de gemeente, de regeling van de 
combinatiefuncties en de indeling en verdeling van de functies in dit jaar.  
 
In de periode maart 2012 – juli 2013 was de inzet van de combinatiefunctionaris sport op de scholen nog 
vrijblijvend. Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de inzet kosteloos, maar is als tegenprestatie een 
intentieverklaring getekend waarmee afgesproken is de komende jaren te werken aan een gezonde school. 
Daarnaast vindt er ook extra inzet plaats op basis van cofinanciering. 
 
In dit verslag wordt ingegaan op de uitgevoerde activiteiten in de periode van 1 januari t/m 31 december 
2015. Daarnaast zullen de PR- en communicatie en de begroting aan de orde komen. Voor het eerst zijn 
hierin ook de activiteiten van JOGG-Oldebroek meegenomen. Het betreft een interactief verslag met voor de 
digitale lezer ook externe links naar filmpjes van de activiteiten en uitgebreidere verslagen of evaluaties. 
 
Teamsamenstelling 
In 2015 hebben er wat wisselingen plaats gevonden binnen het 
team van Goed Bezig Oldebroek. Vanwege ziekte moest Rudolf 
Huberts eind 2014 tijdelijk een stapje terug doen. Siebren Groen 
legde het coördinatorschap vanaf maart 2015 neer vanwege een 
andere baan, maar bleef voor JOGG nog voor 8 uur aan Goed 
Bezig verbonden.  
Sanne Visser en Larisa Lentjes (GSF) konden (tijdelijk) een aantal 
opengevallen uren opvangen. Vanaf 1 oktober is Goed Bezig weer 
op volle sterkte, is Rudolf Huberts coördinator geworden en kon 
ook Sanne Visser voor 12 uur definitief aan het team toegevoegd 
worden. Per 1 januari 2016 hebben alle huidige teamleden een 
contract voor onbepaalde tijd bij de Gelderse Sport Federatie op 
basis van het hieronder genoemde aantal uren vanaf oktober 
2015.                   v.l.n.r.: Rudolf, Sander, Yvo, Siebren, Sanne 
 

  Vanaf januari 2015 Vanaf maart 2015 Vanaf oktober 2015 

Siebren Groen 16 8 8 

Rudolf Huberts 0 (ziek) 0 (ziek) 38 

Sanne Visser 23 23 12 

Sander Liefers 30 30 30 

Yvo Oostra 38 38 38 

Larisa Lentjes (vervanging) - 12 - 

 107 * 111 * 126 */** 
 
* Waarvan 16 uur JOGG  ** Voldoet aan de norm van het ministerie 
 
Opdracht  
Vanuit de gemeente Oldebroek hebben wij de opdracht meegekregen om het bewegingsonderwijs te 
verbeteren, het naschools bewegen te stimuleren en daar waar mogelijk verenigingen te versterken.  
 
  

https://www.dropbox.com/s/k1uafo1kfcwvgyw/Visie%20Goed%20Bezig%20Oldebroek%20-%20versie%20februari%202014.pdf?dl=0
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Werkveld 
De combinatiefunctionaris sport ondersteunt, stimuleert en verbindt beweging en gezondheid bij kinderen 
en jongeren binnen onderwijs, sportvereniging en buurten. Dit is een bijzonder breed werkveld wat 
samenwerking met veel verschillende partijen met zich mee brengt. Een overzichtje van wat wij nu werkelijk 
doen is te zien in dit filmpje.   
 
Samenvatting verslag 
Mocht u niet in staat zijn om het hele verslag te lezen dan kunt u via onderstaande ‘wordle’ met de meest 
voorkomende woorden uit het verslag toch een beeld krijgen van de inhoud. 
 

 

Afkortingslijst 

JOGG   Jongeren Op Gezond Gezicht 

CF   Combinatiefunctionaris 

BO   Basisonderwijs 

VO   Voortgezet onderwijs 

VSK   Veilig Sport Klimaat 

LO   Lichamelijke Opvoeding 

MVIKT   Meer Vrijwilligers In Korte Tijd 

GSF   Gelderse Sport Federatie 

GSK   Gezonde Sport Kantine 

 

  

https://youtu.be/YDAxp0gjjdU
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ONDERSCHOOLS BEWEGEN 
 

Bewegingsonderwijs 
Wekelijks wordt er op de gemeentelijke basisscholen 
bewegingsonderwijs verzorgd door de vakleerkrachten van Goed Bezig 
Oldebroek. Alle basisscholen krijgen op basis van hun leerlingenaantal 
een aantal gratis uren aangeboden. Een aantal scholen koopt uren bij. 
We zijn op alle scholen actief geweest in 2015.  
 
De lessen bewegingsonderwijs vinden daar waar mogelijk en aanwezig 
plaats volgens de methode van de school. 
 
Tot de zomer werd er wekelijks 37 uur bewegingsonderwijs verzorgd, 
waarvan 11 uur gefinancierd werd door de scholen zelf. Na de zomer 
waren dit wekelijks 41,5 uur, waarvan scholen 17,5 uur betaalden. 
Welke lessen er precies worden gegeven vindt u in de bijlage. 

 
Pauzeactiviteiten  
Een aantal scholen maakt gebruik van pauze-activiteiten. Door een combinatiefunctionaris wordt in de 
ochtend- of middagpauze een activiteit aangeboden. Bij voorkeur met het materiaal wat op de school 
aanwezig is of met zo weinig materiaal dat de kinderen de activiteit zelf kunnen nabootsen. Waar mogelijk 
en gewenst worden ook de leerkrachten hierbij betrokken of wordt het materiaal die week op de school 
achter gelaten zodat het spel vaker gespeeld kan worden. Tot de zomer werd er 2 uur verzorgd, na de zomer 
was dit nog 1,5 uur. Op de Bron, Rank en Nassauschool werden in totaal 57 keer pauzeactiviteiten 
georganiseerd met een gemiddelde deelname van 20 kinderen per keer. 
 

Plaats PA Opkomst 

De Rank 15 20 

De Bron 34 23 

Nassauschool 8 18 

Totaal 57 20 
 
Daarnaast is er op drie scholen een map met 
pauzeactiviteiten geïntroduceerd. Scholen 
ontvingen deze map met zo’n 100 activiteiten 
wanneer ze zorgden dat de benodigde 
materialen werden aangeschaft. Doormiddel 
van een schema stonden er wekelijks een ander 
spel in de spotlights en werd de 
verantwoordelijkheid ingebed bij de 
leerkrachten of bovenbouwleerlingen.  
 

Koningsdans  
In de tweede week van april werd op dertien scholen met alle 
leerlingen de Koningsdans aangeleerd. Deze landelijke dans is de 
warming up van de Koningsspelen die op 24 april plaats hadden. 
Tevens werden de kinderen in die week bekend gemaakt met het 
doel van het online sportplatform www.goedbezigoldebroek.nl en 
gestimuleerd om daar een account aan te maken.  
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Beachvolleylessen VZK 
Dankzij de opening van beachvolleybalvelden heeft 
volleybalvereniging VZK in samenwerking met Goed Bezig 
een scholentraject opgezet in de laatste week van mei. 
Scholen mochten deelnemen aan beachvolleybal lessen om 
kennis te maken met deze velden. Vol enthousiasme hebben 
leerlingen van de Rank, De Bron, Goede Herderschool, 
Oranjeschool, de Klepperbelt en het Agnieten College 
hieraan deelgenomen. Daarnaast verzorgde Goed Bezig op 8 
en 15 juni nog een naschoolse beachvolleybalinstuif. 
 

Voetbaltraject OWIOS  
In juni heeft voetbalvereniging OWIOS de groepen 1 t/m 
6 voetballes gegeven tijdens de reguliere gymlessen. De 
Looschool, Regenboog en Timotheüsschool namen deel 
aan deze lessen die vanwege het mooie weer op het 
schoolplein plaats hadden. De kinderen konden in de 
vervolgperiode naschools deelnemen aan een 
voetbalinstuif van Goed Bezig en een 
straatvoetbaltoernooi.  

 
Nijntje beweegdiploma OLVO  
In september en oktober hebben gymvereniging OLVO en Goed Bezig Oldebroek een samenwerking 
afgesloten om het Nijntje Beweegdiploma bekendheid te geven. Dit zijn beweegcursussen voor kinderen van 
3 t/m 6 jaar om goed te leren bewegen. Bijna alle kinderen hebben een zwemdiploma, maar een 
beweegdiploma heeft ook grote waarde; kinderen leren tijdens 
de cursus motorisch goed bewegen en werken in een aantal 
weken toe naar het officiële KNGU diploma. De cursus is dus 
zeer geschikt voor kinderen met een bewegingsachterstand. Op 
jonge leeftijd kan hier nog relatief makkelijk verandering in 
gebracht worden en zo problemen op latere leeftijd 
voorkomen.  
 
Gymvereniging OLVO heeft op alle peuterspeelzalen en aan alle 
kleuterklassen in Wezep en Hattemerbroek een 
kennismakingsles gegeven. Daarnaast heeft Goed Bezig bij de 
leerkrachten en IB’ers van scholen aandacht besteed aan de bekendheid en het belang van de beweegcursus 
en verzocht om in de toekomst ouders van kinderen met een beweegachterstand deze cursus te adviseren.  
Gezamenlijk met OLVO werd na de kennismakingslessen, in de herfstvakantie een beweegochtend 
georganiseerd en vervolgens nog een proefles. Uiteindelijk is de eerste cursus gestart met ruim 15 kinderen.  
 

(S)Cool On Wheels – filmpje  
De groepen 8 van negen basisscholen in de gemeente Oldebroek 
kregen in november en december een bijzondere gastles. Tijdens het 
voorlichtingsproject (S)Cool on Wheels kregen de kinderen les over 
het thema ‘leven en sporten met een handicap’. Dit project werd 
mogelijk gemaakt door Fonds Gehandicaptensport en Rabobank 
Noord Veluwe. Het project bestond uit een interactief 
theoriegedeelte in de klas en een ervaringsclinic met rolstoelen in de 
gymzaal.  
 

https://youtu.be/YIfIJZ3Pd2U
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Tafeltennistraject TTV Bosman 
In de maanden november en de december is er een 
kennismakingstraject geweest met tafeltennisvereniging Bosman 
uit Wezep. Op 7 van de 9 basisscholen heeft er één of meerdere 
weken een tafeltennistafel in de hal van de school gestaan. Deze 
werd compleet met materialen en leskaarten afgeleverd zodat 
kinderen kennis konden maken met tafeltennis. Tevens zijn ze 
een week lang op het Agnieten College gebruikt tijdens de 
gymlessen. Het geheel is tot stand gekomen om aandacht te 
vestigen op de naschoolse tafeltennisinstuiven van Goed Bezig 
en TTV Bosman met een afsluitend scholierentoernooi.  

 
Organisatie en ondersteuning Koningsspelen 
Op vrijdag 24 april vonden de Koningsspelen plaats. Deze jaarlijks terugkerende sportdag zorgt voor veel 
enthousiasme onder de basisschoolleerlingen. In Wezep werd voor de groepen 5 t/m 8 een compleet 
verzorgde sportdag georganiseerd vol met sportclinics op de velden van WHC en in en rondom de Kamphal 
en het zwembad. De lokale aanbieders die zich presenteerden waren WTC, TTV Bosman Wezep, VZK, kv 
Rood Wit, dansschool Bruinewoud en straathoekwerk Nummer-13.  
Daarnaast werd er voor onderbouwleerkrachten een inspiratiemiddag georganiseerd door Goed Bezig 
Oldebroek om ideeën en draaiboeken te delen voor de Koningsspelen op de verschillende scholen. Tevens 
konden leerkrachten hier terecht met hun vragen over de organisatie van hun eigen Koningsspelen. 
 

 
 
Tennislessen WTC 
In februari en maart 2015 heeft tennisclub WTC uit Wezep voor de groepen 3 t/m 6 in de gehele gemeente 
tennislessen aangeboden. Uiteindelijk hebben zo’n 10 basisscholen hier gebruik van gemaakt en waren er 
rond de 20 kinderen bij terugkommiddag op het sportpark van de Wezepse Tennis Club. Goed Bezig 
verzorgde de afstemming met de scholen. 
 

Volleyballessen Blauw Wit Oldebroek 
In januari en februari heeft volleybalvereniging Blauw Wit uit 
Oldebroek in samenwerking met Goed Bezig op alle scholen 
in Oldebroek, Oosterwolde en ’t Loo volleyballessen 
gegeven. De klassen 3 t/m 8 kregen twee 
kennismakingslessen volleybal, waarna er voor de groepen 5 
t/m 8 een afsluitend schoolvolleybaltoernooi was. Goed 
Bezig verzorgde de afstemming met de scholen en 
ondersteuning en begeleiding bij de lessen.  
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NASCHOOLS BEWEGEN 
 
In het naschools bewegen werd waar mogelijk de samenwerking gezocht met lokale sportaanbieders. 
Daarnaast is er ook veel aanbod van de aanbieders zelf. Dit alles wordt periodiek gebundeld in een flyer, 
poster en filmpje wat tijdens promotieweken bij de lokale jeugd op school bekend wordt gemaakt. 
Daarnaast is alles te zien op www.goedbezigoldebroek.nl waar lokale aanbieders hun aanbod kunnen 
plaatsen en kinderen met een account zich aan kunnen melden voor de activiteiten.  
 

Wel of niet aanmelden 
Om het sportplatform bekend te maken en het gebruik te stimuleren was 
aanmelden in het schooljaar 2014-2015 verplicht. Dit bleek echter een 
drempel om deel te nemen waarna we voor veel aanbod na de zomer terug 
zijn gegaan naar het niet verplicht aanmelden. Slechts voor grote 
(vakantie)activiteiten dienen kinderen zich aan te melden, dit wordt op flyers 
en posters met een ontwikkeld logo duidelijk zichtbaar gemaakt.  

Inmiddels is wel bereikt dat het sportplatform goed gevonden en gevuld wordt en dat het aanmelden geen 
vragen meer oproept.  
Ook waren de instuiven voor de zomer voor groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 op aparte tijden, dit bleek geen succes 
en na de zomer waren ze weer tegelijk welkom. 
 
Diverse thema’s – opkomsten instuiven en vakantieactiviteiten 
Periodiek verzorgen de combinatiefunctionarissen van Goed Bezig naschoolse activiteiten in alle kernen van 
de gemeente Oldebroek. Het liefst organiseren wij dit samen met een lokale aanbieder, anders doen we dit 
zelf. Hierbij zijn we per periode van 6-8 weken (tussen de vakanties) steeds drie keer actief in elke kern van 
de gemeente (Noordeinde één keer). Als er geen aanbieder bij betrokken is bedenken wij zelf een thema, in 
2015 hebben wij zelf invulling gegeven aan de volgende thema’s: Freerunning, Flagfootball, Voetbal, 
Eindspellen en Basketbal. In totaal zijn er 75 instuiven georganiseerd met een gemiddelde opkomst van 
gemiddeld 15 kinderen.  
 

Plaats Instuiven Opkomst 

Wezep 15 17 

Oldebroek 14 11 

Oosterwolde 15 9 

Hattemerbroek 14 11 

t Loo 14 18 

Noordeinde 3 22 

Totaal 75 15 
 
In de voorjaars-, zomer-, en herfstvakanties wordt er gekozen voor een fun-activiteit die niet direct een 
relatie heeft met een sport, maar wel uitnodigt tot bewegen. Hier deden gemiddeld 60 kinderen aan mee. 
 

Activiteitenclub Noordeinde - Klein maar dapper 
In samenspraak met de activiteitenclub Klein maar dapper in 
Noordeinde geven wij invulling aan een activiteitenmiddag voor 
de lokale jeugd aldaar. Dit combineren wij met onze sportinstuif 
daar en samen kijken we welk thema er aan de orde komt en 
stemmen we de datum en locatie af. Deze activiteit wordt zeer 
goed bezocht, gemiddeld is er een opkomstpercentage van ruim 
80% van de lokale kinderen in de leeftijd van onze doelgroep. 

https://www.dropbox.com/s/c9v5m6kg9s9b02f/Activiteiten%20en%20deelnemers%202015%20-%20Goed%20Bezig.xls?dl=0
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Voorjaarsvakantieactiviteiten: 10 tellen in de rimboe en Survival 
Op donderdag 26 februari werden er in de Kamphal in Wezep twee vakantieactiviteiten georganiseerd door 
Goed Bezig. Voor de groepen 3 t/m 5 was er tien tellen in de rimboe, een verstopspel waarvoor de zaal 
helemaal vol wordt gebouwd. Voor de groepen 6 t/m 8 was er een survival parcours uitgezet waar de 
kinderen zich 45 minuten lekker konden uitleven. Er namen in totaal 60 kinderen deel aan de activiteiten. 
 
Opening Nationale Sportweek  
Op vrijdagavond 17 april vond rondom de Talter in Oldebroek de aftrap van de Nationale Sportweek 2015 in 
de gemeente Oldebroek plaats. Wethouder Liesbeth Vos opende de sportweek officieel door een speciaal 
parcours te fietsen, wat opgezet werd door de ATB vereniging Oldebroek. Daarnaast werd een spetterende 
warming-up georganiseerd in samenwerking met Dansschool Bruinewoud uit Wezep met verschillende 
kinderen uit de gemeente. Ook konden kinderen de hele avond deelnemen aan clinics van vv OWIOS, sc 

Oldebroek, psv Noord Veluwe en 
volleybalvereniging Blauw Wit. 
Daarnaast was er een springkussen en 
hobbelfietsen voor de Wensambulance 
en konden de kinderen testen hoe fit ze 
zijn bij de combinatiefunctionarissen van 
Goed Bezig Oldebroek. Dit geheel werd 
georganiseerd door Goed Bezig 
Oldebroek. Er waren deze avond ruim 
200 bezoekers.  
 

Nationale Sportweek 10-kamp 
In de Nationale Sportweek werd een 10-kamp georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. In Wezep en 
Oldebroek konden kinderen zich laten kronen tot tienkamp kampioen. In Oldebroek ging de activiteit 
wegens tegenvallende belangstelling niet door. In Wezep namen zo’n 30 kinderen deel aan de activiteiten.  
 
Korfbalinstuiven met kv Rood Wit 
In aanloop naar het schoolkorfbaltoernooi van 
korfbalvereniging Rood Wit werd er gezamenlijk geoefend met 
kinderen van de deelnemende groepen. Hierbij was ook een 
trainer van kv Rood Wit aanwezig.  
 
Beachvolleybalclinics - filmpje  
Op maandag 8 juni werden de nieuwe beachvolleybalvelden bij 
zwembad de Veldkamp feestelijk geopend door VZK voorzitter 
Pieter Immerzeel, wethouder Liesbeth Vos, zwembad manager 
Henk Kits en Jan Markink namens de Provincie Gelderland. Na 
een week met beachvolleyballessen voor de lokale scholen 
verzorgde Goed Bezig op 8 en 15 juni, in samenwerking met 
VZK en de Nevobo nog een naschoolse beachvolleybalinstuif. 

 
Straatvoetbaltoernooi  
Op woensdagmiddag 27 mei was het straatvoetbal toernooi in Oldebroek, 
op 17 juni in Wezep. Het toernooi werd gehouden op de parkeerplaats van 
de voetbalverenigingen OWIOS en WHC. Bij OWIOS konden we rekenen 
op de steun van de vrijwilligers aldaar. De groepen 5 t/m 8 konden zich in 
een meisjes en jongens categorie plaatsen voor de regiofinales in 
Harderwijk. In totaal namen er zo’n 50 tweetallen deel.  
 

https://youtu.be/tmIaVuga2CQ
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Wezep Games  
Op zaterdag 4 juli werden op de parkeerplaats achter het 
Dorpshuis in samenwerking met straathoekwerk Nummer 13 de 
Wezep Games onder tropische omstandigheden afgewerkt. De 
teams moesten met vier kinderen een aantal uitdagende proeven 
doen. Zo was er onder andere een mijnenveld, 
blindenmanparcours, auto duwen en stenen tillen. De nodige 
ouders zorgden verder voor de support zodat de eindstreep door 
alle teams makkelijk werd gehaald. Er namen uiteindelijk 8 teams 
deel aan deze activiteit. 

 
Zomervakantieactiviteiten: Expeditie Robinson en Waterspektakel  
Dinsdag 14 juli was er in Wezep (zwembad de Veldkamp) en 
Oldebroek (speeltuin ’t Wilde Westen) een vakantie-activiteit van 
Goed Bezig Oldebroek voor de basisschooljeugd van groep 3 tot en 
met 8 met als thema: Expeditie Robinson junior. Bij ruim 200 
kinderen werden in een strandomgeving kracht, samenwerking, 
precisie, uithoudings- en denkvermogen flink op de proef gesteld. 
Dit betekende een gezonde start van de zomervakantie! Hierin 
hebben we samengewerkt met zwembad de Veldkamp. 
 

In de laatste vakantieweek werd weer het 
waterspektakel georganiseerd. In alle kernen 
leefden kinderen vanaf vier jaar maar ook af en toe 
volwassenen zich uit in het zwembad, op de 
watertwister, de buikschuifbaan, met 
sponzentrefbal, waterbal en flessenvoetbal. Met 
bijna vierhonderd kinderen verdeeld over zes 
kernen en drie dagen mag er van een succes 
gesproken worden. Ook is er tijdens de Tienernacht 
door de oudere jeugd nog gebruik gemaakt van de 
wateractiviteiten. Hierin is samengewerkt met vv 
VSCO’61, organisatie Tienernacht, Brandweer 
Wezep-Oldebroek en Landgoed ’t Loo. 

 
Herfstvakantieactiviteit: Nijntje beweegochtend en Aqua Party 
Na een onderschoolse kennismaking werd met gymvereniging OLVO een Nijntje beweegmorgen 
georganiseerd in de herfstvakantie. Hier namen 25 kleuters aan deel, 21 kwamen terug tijdens een proefles 
en zo’n 15 begonnen aan de cursus. 
 
In samenwerking met zwembad de 
Veldkamp en zwemclub Noord Veluwe werd 
er ook een Aqua Party georganiseerd. Met 
ruim 100 deelnemers was het maximale 
aantal deelnemers bereikt. Er werd een 
zwemclinic aangeboden, waterpolo, er kon 
gedoken worden en er was waterbasketbal. 
Daarna was er ook nog ruimte voor een 
matten- en glijbaanrace en was er 
verschillende keren een aquadans.   
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Pietengym - filmpje 
Op woensdag 25 november was er in Wezep en 
Oldebroek een Pietengym voor kinderen van 3 tot en 
met 9 jaar. Sporthallen de Talter en de Kamphal waren 
de plaatsen waar Goed Bezig in samenwerking met 
gymvereniging OLVO en met ondersteuning van 
gymvereniging SOS de pieten opleidde. Met ruim 200 
aanmeldingen viel de gym duidelijk in de 
smaak. Kinderen konden in drie gedeelten kennismaken 
met spel-, dans- en gymactiviteiten.  

 
Tafeltennisinstuiven met TTV Bosman + scholierentoernooi - filmpje 
Nadat op scholen in november middels tafeltennistafels en leskaarten een periode de aandacht op 
tafeltennis was gevestigd vonden er in december drie weken lang naschoolse tafeltennisinstuiven plaats in 
Wezep en Hattemerbroek. Hierbij was een trainer van TTV Bosman aanwezig die de kinderen de kneepjes 
van het vak bij bracht. De naschoolse instuiven in Wezep en Hattemerbroek hadden met gemiddeld 7 
kinderen niet direct de gehoopte opkomst, het scholierentoernooi in de kerstvakantie telde toch 15 
deelnemers. Voor een eerste traject waren beide partijen tevreden en streven ze naar een herhaling in 2016. 
 

 
 
 
 
  

https://youtu.be/OgPZ-K5F0c0
https://t.co/8gOgqycrIY


 

  

JAARVERSLAG GOED BEZIG OLDEBROEK 2015 11 

 

GEZONDHEID 

 
Gezonde(re) avondvierdaagse - filmpje 
Tijdens de avondwandelvierdaagse in Wezep is aandacht besteed aan water drinken en gezond  
belonen. Met basisscholen de Rank en de Goede Herderschool is hier op initiatief van Goed Bezig  
vooraf over nagedacht. Beide scholen hebben samen met basisschool de Klepperbelt en de  
Wereldweide gezorgd voor een gezonde invulling. In overleg met projectgroep Avondvierdaagse van 
gymnastiekvereniging OLVO heeft Goed Bezig een halve pagina in de avondvierdaagse krant mogen invullen 
over dit thema.  
 

 
 
Tijdens de avondvierdaagse heeft Goed Bezig op de route en tijdens het defilé mobiele drinkwaterpunten 
ingericht waar gratis water werd uitgedeeld aan de lopers. Ook werden aan ouders/begeleiders flyers 
uitgedeeld over gezond belonen na afloop van de vierdaagse. In het kader van JOGG heeft de landelijke 
ambassadeur Juvat Westendorp, bekend als danser en soapster, meegelopen met basisschool de 
Klepperbelt. Vier basisscholen hebben zich actief ingezet om gezondheid te stimuleren.  
Daarnaast zijn bijna 1300 lopers geattendeerd op het belang van gezond belonen. 

 
Fiets en Wandelvierdaagse Oosterwolde  
Samen met het Oranjecomité Oosterwolde is tijdens 
fiets- en wandelvierdaagse aandacht besteed aan 
gezond belonen. Goed Bezig heeft op een avond 
deelnemers voorzien van drinkwater en ouders tips 
gegeven over gezond belonen. Het oranjecomité 
verzorgde tijdens de avonden gezonde traktaties en 
maakte tijdens de overige avonden gebruik van de Goed 
Bezig Drinkwater materialen. 
 

DrinkWater! Campagne - evaluatie 
Van week 37 tot en met week 43 vond de DrinkWater! campagne plaats op basisscholen. Deelnemende 
basisscholen kregen kant-en-klaar lesmateriaal om in alle groepen aandacht te geven aan het belang van 
water drinken. Ook kregen de scholen een drinkwaterjerrycan waarmee een tijdelijk drinkwaterpunt werd 
ingericht. Om naast bewustwording ook het drinken van water te stimuleren hebben alle kinderen van de 
deelnemende scholen een drinkwaterbidon gekregen.  
 
Dit is mede mogelijk gemaakt door SNS Bank Wezep, partner van Goed Bezig/ JOGG. Regionaal JOGG 
ambassadeur Bram van Polen heeft samen met wethouder Vos en Goed Bezig/ JOGG partner Job Boon van 
SNS Bank Wezep de DrinkWater! Campagne officieel geopend op basisschool de Wereldweide. (filmpje) In 
het kader van de campagne is bij diverse sportactiviteiten en evenementen actief aandacht besteed aan 
water drinken. 

http://www.locourant.nl/nieuws/sport/5695-video-avondwandel4daagse-1e-dag-wezep
https://youtu.be/R3slzhjqf2k
https://www.dropbox.com/s/9mtfrqv1z99c999/Resultaten%20Evaluatie%20-%20DrinkWater%21%20weken%20gemeente%20Oldebroek%20-%20nov%202015.pdf?dl=0
https://youtu.be/YZTmT5gUdJY
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Aan de campagne deden 14 van de 15 basisscholen in de gemeente 
Oldebroek mee. Circa 2100 kinderen hebben les gehad over het 
belang van water drinken en hebben een drinkwaterbidon 
gekregen.  
 
Tijdens de gymlessen van Goed Bezig, de sportinstuiven, de 
vakantieactiviteiten, de WHC girlpower dag, Toer de dellen, het 
straatvoetbaltoernooi, de opening van de beachvelden, de 
koningsspelen, het watermoment/spelmiddag in Noordeinde, de 
zwemvierdaagse, het schoolkorfbaltoernooi, de Pietengym en de 
Nijntje beweegmorgen is water drinken zichtbaar onder de 
aandacht gebracht. 
 

Drinkwaterweek peuterspeelzalen - filmpje 
In maart is tijdens een drinkwaterweek op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aandacht gegeven aan 
het belang van water drinken. Alle kinderdagverblijven van Stichting Kindcentrum Oldebroek (SKO) en 
Kinderopvang ROMI hebben een pakket gekregen waarmee zij zelf voor alle kinderen op een leuke, 
laagdrempelige manier water op de kaart kunnen 
zetten. SKO heeft water drinken en gezonde 
voeding een vaste plek gegeven in het beleid 
binnen de kinderdagverblijven en werd hiermee 
partner van Goed Bezig / JOGG. Wethouder Vos 
heeft de Drinkwaterweek geopend door in Wezep 
de samenwerkingsovereenkomst met SKO te 
tekenen. Ook werd het JOGG drinkwaterlogo op 
het raam geplaatst.  
Met de campagne zijn ruim 500 kinderen bereikt, 
verdeeld over peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven in Wezep en Oldebroek. 
 
Voeding en fit op de Goede Herderschool 
Op de Goede Herder school in Wezep heeft van 16 t/m 26 maart het project ‘Voeding en fit’ plaatsgevonden. 
Tijdens het project was er volop aandacht voor gezonde voeding en het belang van voldoende bewegen. 16 
maart vond de kick-off van het project plaats met sportactiviteiten voor de leerkrachten en een warming-up 
met alle leerlingen. Om kinderen bewust te maken van de hoeveelheid suiker in frisdrank werd in alle 

groepen de suikerklontjestest 
gehouden. De Goudreinet zorgde in 
deze week tijdens de pauzes voor 
een stuk fruit. Op donderdag 26 
maart werd het project afgesloten 
met een avond waarbij alle ouders 
konden zien wat de kinderen de 
afgelopen week gedaan hadden.  
Met de themaweek zijn alle kinderen 
van de school (181) en de 
leerkrachten bereikt. Daarnaast 
waren ruim 200 ouders aanwezig op 
de afsluitende avond over de 
themaweek.  
 

https://youtu.be/KVPaJI5OD90
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IRun2BFit 
Het programma IRun2BFit is een erkende interventie waarmee als binnen het voortgezet onderwijs ingezet 
wordt op de thema’s voeding en bewegen. IRun2BFit bestaat uit een lesprogramma van 8 weken, gekoppeld 
aan een hardloopevenement. In 2015 was een provinciale subsidie beschikbaar waardoor de school tegen 
gereduceerd tarief het programma kon invoeren.  
In het kader van de Gezonde School is met het Agnieten College gesproken over de mogelijkheid om het 
programma in te voeren op school. Dit bleek echter niet binnen het programma van de school te realiseren. 
Daarnaast bleken de kosten, ondanks de provinciale subsidie, te hoog. 
 

Verbinding Preventie en Zorg  
In het kader van JOGG wordt aandacht besteed 
aan Verbinding Preventie en Zorg (VPZ). Hierbij 
wordt het netwerk van professionals die te maken 
hebben met kinderen met overgewicht inzichtelijk 
gemaakt en wordt samenwerking gestimuleerd. 
Er wordt samen gekeken naar (de aanwezigheid 
van) passende programma’s en de signalering en 
verwijzing hier naar toe. Door de overlap van 
zorgprofessionals in Elburg en Oldebroek is 
gekozen om hierin samen op te trekken. In 2015 
hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden met 
de netwerkpartners. 

 
Partijen VPZ-groep namens Oldebroek: Gemeente Oldebroek, Goed Bezig Oldebroek, Centrum voor Jeugd en 
Gezin Oldebroek, Icare, GGD, Fysiotherapiepraktijk De Akker, Verian, Moorkids Kinderfysiotherapie, Gewoon 
Byzonder en Huisartsenpraktijk de Brink, gevestigd in Gezondheidscentrum de Meidoorn.  
 
Samen met de VPZ partners is een ‘tool’ ontwikkeld en gerealiseerd waarmee de juiste zorgpartner 
gevonden kan worden. Deze tool is te vinden op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Oldebroek. Tijdens de laatste bijeenkomst met de partners is besloten twee maal per jaar op initiatief van de 
JOGG-regisseur bij elkaar te komen. Daarnaast zal in het kader van JOGG in 2016 aandacht worden besteed 
aan signalering en doorverwijzing.  
 
Cool2BFit 
In Elburg en Oldebroek was geen 
passend programma voor kinderen met 
(ernstig) overgewicht. Daarom is 
besloten om met de VPZ-partners te 
starten met het sportieve en gevarieerde 
programma Cool2BFit. Cool2BFit is 
bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar 
met overgewicht of obesitas. Cool2BFit 
werkt gedurende anderhalf jaar aan een 
gezonde leefstijl bij de kinderen en 
ouders, met aandacht voor voldoende 
bewegen en gezonder eten. In een groep van acht tot tien deelnemers zullen de kinderen wekelijks twee uur 
sporten onder begeleiding van een sportinstructeur, maar zullen ook regelmatig ouder- en kind 
bijeenkomsten worden georganiseerd onder leiding van een professional zoals kinderfysiotherapeut, diëtist 
en orthopedagoog. Het werven van deelnemers voor dit programma gebeurt door de VPZ-partners. 
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De VPZ-partners hebben kinderen aangemeld voor het programma. Daarnaast zijn de huisartsen in de 
gemeente middels een brief geïnformeerd over de VPZ-groep en het Cool2BFit programma.  
In totaal hebben 14 kinderen zich aangemeld voor het Cool2BFitprogramma. Om de kans op succes in het 
programma te vergroten moeten deelnemende kinderen voldoen aan bepaalde inclusiecriteria. Deze 
inclusiecriteria worden vooraf getoetst tijdens intakegesprekken met de kinderen en de ouders van de 
kinderen door de verschillende betrokken professionals. Na de intakegesprekken bleken 10 kinderen 
(waarvan 3 uit Oldebroek) te voldoen aan de inclusiecriteria, met hen is op 9 november gestart met 
Cool2BFit. De kinderen die niet voldeden aan de inclusiecriteria zijn doorverwezen naar een individueel 
traject.  
 
Lessen Gezondheid op de Regenboog 
Basisschool de Regenboog uit Oldebroek wilde graag aandacht geven aan het thema gezondheid. Op verzoek 
van de school zijn bij de GGD passende lespakketten geselecteerd en bezorgd bij de school. 
 
Start ontwerp campagne Groente regionaal 
In 2016 zal in het kader van JOGG regionaal aandacht gegeven worden aan het thema ‘groente’. De JOGG-
regisseurs uit Oldebroek en Nunspeet zullen samen met de regionale campagneleden deze campagne vorm 
gaan geven. In december is hier een start mee gemaakt. 
 
De Gezonde Sportkantine 
In de sportkantine is steeds meer vraag naar een gezondere 
keuze. De Gezonde Sportkantine helpt verenigingen om het 
aanbod in de kantine gezonder te maken. Zo wordt 
uiteindelijk ‘de gezonde keuze, de makkelijke keuze’. In het 
kader van JOGG is in Wezep aandacht besteed aan een 
gezonde(re) invulling bij sportkantines.  
Hierbij is het doel dat minimaal 50% van de kantines bij 
sportorganisaties in de Regio Noord Veluwe voldoen aan de 
criteria Brons van De Gezonde Sportkantine van het 
Voedingscentrum. Een kantine die voor Brons gaat, heeft de 
doelstelling om een betere keuze mogelijk te maken en biedt 
voor elke productgroep een gezond(er) alternatief aan.  
De sportverenigingen die over een kantine beschikken zijn uitgenodigd om het gesprek hier over aan te 
gaan. Met de verenigingen die hier open voor stonden is de 0-meting van De Gezonde Sportkantine 
ingevuld. Vervolgens heeft een adviseur van De Gezonde Sportkantine samen met de verenging gekeken hoe 
hier concreet invulling aan gegeven kon worden.  
 

Sportvereniging Reactie  0-meting bezoek GSK adviseur 

Volleybalverenigng VZK positief ja ja 

Wezepse Tennis Club positief ja ja 

Voetbalvereniging WHC (voorlopig) negatief nee nee 

Korfbalvereniging Rood-Wit geen nvt nvt 

Zwembad de Veldkamp negatief nee nee 

Rijvereniging De Heuvelruiters geen nvt nvt 

Voetbalvereniging OWIOS eigen initiatief ja  gepland 2016 

 
Volleybalvereniging VZK en de Wezepse Tennis Club zijn (zichtbaar) aan de slag gegaan met een gezondere 
invulling. 
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Gezonde School  
Alle basisscholen hebben een intentieverklaring met de gemeente getekend waarmee de afspraak is 
gemaakt dat jaarlijks aandacht wordt besteed aan gezondheidsthema’s. In dit kader heeft Goed Bezig samen 
met de GGD een verkennend gesprek gevoerd met alle basisscholen om de beginsituatie in kaart te brengen.  
De Timotheusschool en de Wereldweide gaan het Gezonde School Vignet sport & bewegen aanvragen. CNS 
‘t Loo, de Bron, de Rank, de Regenboog en de Wegwijzer willen op verschillende manieren inzetten op het 
thema voeding. 
Vanuit een intentieverklaring zijn er voor elke school uren beschikbaar waarop zij combinatiefunctionarissen 
van Goed Bezig in kunnen zetten om te werken aan het beleid voor een gezondere school.  
 
Gezonde School Jeugdimpuls 
In januari is samen met de GGD aangesloten bij het directeurenoverleg in Wezep en Oldebroek. Hier zijn de 
basisscholdirecteuren/ locatieleiders geïnformeerd over de mogelijkheid om de Jeugdimpuls aan te vragen.  
De Nassauschool en de Rank hebben de impuls aangevraagd en toegekend gekregen.  
 

EU Schoolfruit 
Alle basisscholen zij geïnformeerd over de mogelijkheid om het deel te 
nemen aan het EU-schoolfruit programma, waarmee scholen 21 weken 
lang 3 stuks groente/fruit per leerling per week ontvangen. Ook maken 
ze gebruik van het lesprogramma. Naast het basisonderwijs konden voor 
het eerst voortgezet onderwijs scholen worden aangedragen. Het 
Agnieten College is door Goed Bezig aangedragen bij de GGD. 
De Rank, de Bron, de Klepperbelt, de Goede Herderschool, de 
Werelweide, de Nassauschool, CNS ’t Loo en de Timotheusschool 
hebben het schoolfruit aangevraagd. Alle scholen behalve de 
Wereldweide hebben het schoolfruit toegekend gekregen. Het Agnieten 
College heeft het EU-schoolfruit niet toegekend gekregen.  

 
Sportieve verjaardagsfeestjes - folder 
Met sportieve verjaardagsfeestjes wil Goed Bezig helpen om een 
gezondere keuze te maken en laten zien dat deze ook erg leuk is! Via de 
scholen in de gemeente Oldebroek en in openbare gebouwen worden 
2500 folders verspreid met aanbieders uit de regio die een sportief 
kinderfeestje aanbieden. Deze hebben vaak speciaal voor deze 
gelegenheid hier een gezond tintje aan gegeven. Je kunt in ieder geval 
lekker bewegen en hebt een spetterend feestje! De bedrijven in de 
folder zijn net als alle andere in de regio benaderd door Goed Bezig en 
stonden open voor een ‘sportieve touch’ in hun aanbod.  
 

Openbaar water(afs)tappunt 
Om waterdrinken te stimuleren is de gemeente Oldebroek in samenwerking 
met Waterrijke Veluwe voornemens drie watertappunten te realiseren. De 
tappunten worden geplaats in het winkelcentrum in Wezep, het station in 
Wezep en mogelijk bij het Agnieten College in Wezep. 
In het centrum van Wezep is het tappunt geplaats en voor iedereen 
toegankelijk. Bij het station in Wezep is nog geen tappunt geplaatst. Het 
Agnieten College staat open voor de plaatsing van een tappunt. In 2016 zal het 
watertappunt op het schoolplein gerealiseerd worden.  
  

https://www.dropbox.com/s/3z5u1ux130q6g6a/Folder%20Sportieve%20Kinderfeestjes%20-%20dec%202015.pdf?dl=0
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OVERIG 
 
Publiek Private Samenwerking 
In het kader van JOGG is gewerkt aan Publiek 
Private Samenwerking (PPS). Dit is een 
samenwerking tussen de overheid, non-profit 
organisaties en het bedrijfsleven, waarbij 
verantwoordelijkheden, middelen, competenties 
en risico’s worden gedeeld om een 
gemeenschappelijk en maatschappelijk doel te 
bereiken. Samen met de Goed Bezig en de 
landelijke PPS expert van JOGG is een lokale PPS 
visie en strategie ontwikkeld. Dit heeft 
geresulteerd in een visie en propositie welke ter 
goedkeuring met de gemeente Oldebroek is 
gedeeld.  
 

Haarmode Gert, DA Bourquin Wezep en Grafisch Bedrijf Bredewold en zijn 
uitgenodigd om in gesprek te gaan over een mogelijke samenwerking. SNS Bank 
Wezep heeft zelf contact opgenomen met Goed Bezig om in gesprek te gaan 
over samenwerking.  
 
Met SNS Bank Wezep heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden over 
JOGG wat geresulteerd heeft is een tweejarige partner-overeenkomst. SNS 
Bank Wezep verbindt zich aan het thema DrinkWater! (2015) en 
Snoepgroenten! (2016). Deze samenwerking is formeel gemaakt tijdens de 
aftrap van de DrinkWater! weken in september op basisschol de Wereldweide. 
JOGG ambassadeur Bram van Polen, aanvoerder van PEC Zwolle, zette een 
DrinkWater! grafitti op het plein en deed mee met ‘bidonschieten’. Vervolgens 
zetten Wethouder Vos van de gemeente Oldebroek en directeur Job Boon van 
SNS Bank Wezep hun handtekening onder een tweejarige 
samenwerkingsovereenkomst en deelden zij de DrinkWater! bidon uit die SNS 
Bank mede mogelijk maakte. De samenwerking is zichtbaar gemaakt door een 
Partner Sticker die bij de ingang van de vestiging in Wezep geplaatst is. 
 
Met Grafisch bedrijf Bredewold is in december een oriënterend gesprek 
gevoerd over mogelijke samenwerking met Goed Bezig JOGG. Uitkomst was 
positief en afgesproken is om hier in 2016 een vervolg aan te geven.  

 
Energizer gemeenteraad Oldebroek 
Om binnen de gemeenteraad aandacht te geven aan JOGG heeft Goed Bezig een Energizer verzorgd tijdens 
de maaltijd bij het vaststellen van de begroting. Met de Energizer werd het belang van voldoende bewegen 
onder de aandacht gebracht en werden de gemeenteraadsleden zelf in beweging gebracht.  
 
Regionale PPS Marlet Koele van MERKK water 
Om water drinken onder de aandacht te brengen vond in september de regionale DrinkWater! campagne 
plaats in de hele Regio Noord Veluwe. In dit kader heeft MERKKwater in september onder andere contact 
opgenomen met Goed Bezig over mogelijke samenwerking, zowel lokaal als regionaal. Samen met de 
regionale JOGG coördinator en de JOGG-regisseur uit Elburg heeft een gesprek plaatsgevonden over 
mogelijke samenwerking.  
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Omdat de activiteiten na de campagne plaatsvonden en de kosten niet opwogen tegen de baten is afgezien 
van een samenwerking. Wel is afgesproken om bij een volgende DrinkWater! campagne vroegtijdig met 
elkaar om de tafel te zitten om de mogelijkheden te bespreken.  
 
Veilig sportklimaat 
Op 22 juni was er een avond door de gemeente Oldebroek 
georganiseerd voor sportverenigingen met jeugd als thema. 
Hier kwam het Veilig Sportklimaat uit als heet hangijzer. In 
het najaar zijn er diverse gesprekken geweest met het 
Spectrum en het lectoraat VSK van Hogeschool Windesheim 
om dit aandacht te geven. Er is een kleine denkgroep 
opgesteld met leden van sportverenigingen, scholen en 
gemeente om dit handen en voeten te gaan geven. Dit krijgt 
in 2016 een vervolg onder de naam ‘Sportief met mekaar!’. 

 
Week van de scheidsrechter (VSK) 
Tijdens de ‘Week van de scheidsrechter’ begin oktober hebben 
wij verenigingen getipt hoe hier aandacht aan te geven middels 
een tipkaart. Dit om respect en waardering 
voor scheidsrechters ook onder de aandacht te brengen en 
binnen verenigingen bespreekbaar te maken wat er al voor 
scheidsrechters, juryleden en officials gedaan wordt en wat er 
nog beter kan! Voor zover wij weten, hebben VZK, kv Rood Wit 
en VSCO hier actief aandacht aan besteed tijdens deze week.  
 

Nationale Sportweek Krant 
Jaarlijks vindt de Nationale Sportweek plaats, een landelijk 
sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de 
etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en 
bewegen is.  
Om in de gemeente Oldebroek aandacht te geven aan de 
Nationale Sportweek en tegelijk sportaanbieders uit de gemeente 
onder de aandacht te brengen bij alle inwoners, is een Nationale 
Sportweek krant gerealiseerd. Goed Bezig Oldebroek heeft mede 
namens sportaanbieders uit de gemeente input aangeleverd voor 
deze krant. Opmaak en lay-out lag in hand van de uitgever.  
De Nationale Sportweek krant is in een oplage van 13.000 
verspreid in de gemeente Oldebroek. 
 
Ondersteuning bij Korfbaltoernooi  
In 2015 is er ondersteuning geboden aan kv Rood Wit met de 
organisatie van het schoolkorfbaltoernooi. Dit was het meedenken 
in de toernooivorm en organisatie en bemiddelen in het zoeken 
naar een uitwijklocatie i.v.m. vervanging van het veld op het eigen 
sportpark. Tevens ingezet op fair play tijdens dit toernooi.  
 

https://www.facebook.com/hashtag/scheidsrechters?source=feed_text&story_id=823553974430360
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Zwemvierdaagse 
In 2014 werden tijdens de zwemvierdaagse 
van zwemclub Noord Veluwe door Goed 
Bezig side-events georganiseerd om de jeugd 
wat meer aan te spreken. Dit jaar is dat 
geüpdatet en samen met de vereniging 
uitgevoerd. De vereniging gaf aan dit volgend 
jaar zelf op te pakken. Er namen tijdens de 
vijf avonden steeds 30 kinderen deel aan de 
activiteiten.  
 

Schoolsporttoernooien 
Voor de schoolsporttoernooien verzorgen wij de communicatie richting de scholen. We stemmen het 
aanbod vooraf af met de aanbieder en zorgen voor een compleet plaatje. Daarnaast proberen we aan te 
sturen op oefenmogelijkheden voor de deelnemers. Dit hebben we in 2015 gedaan voor kv Rood Wit en 
WHC Wezep. Tevens is afstemming geweest met damclub DEZ om een volgend jaar dit samen op te pakken.  
 
Samenwerking met het SKO  
Naast de waterweek op de kinderdagverblijven van het SKO en het betrekken bij de kennismakingslessen 
van het Nijntje beweegdiploma is de SKO ook in 2015 een graag geziene gast op de schoolsporttoernooien. 
Ze krijgen daar middels kind-activiteiten een platform om zich te profileren bij aanwezige ouders. Daarnaast 
brengen wij ze periodiek op de hoogte van ons aanbod en sluiten ze regelmatig aan met de BSO bij 
naschoolse instuiven of vakantie-activiteiten.  
 
Aangepast sporten - filmpje  
Na een vraag van woonvorm Careander de Linde in Wezep is Goed Bezig 
Oldebroek op zoek gegaan naar structurele beweging in hun eigen 
omgeving voor mensen met een beperking. Hiervoor is de samenwerking 
gezocht met verschillende sportaanbieders in Wezep en nabije 
omgeving. De insteek is om de mensen met een lichte verstandelijke of 
lichamelijke beperking, die bij het reguliere sportaanbod vaak uitvallen, 
structureel met plezier te laten bewegen. Na een jaar zal dit geëvalueerd 
worden en gekeken worden naar een passend en mogelijk vervolg. Er 
zijn in 2015 vier sportavonden geweest die goed bezocht werden. Ook is 
er met medewerking van voetbalvereniging OWIOS een sporttoernooi 
gehouden. En is er een beweegavond voor meervoudig beperkten 
geweest. Er deden elke avond gemiddeld 10 deelnemers mee. 
Zorginstellingen Careander en Philadelphia hebben zich inmiddels 
gemeld en ook diverse aanbieders in de omgeving hebben hun interesse 
getoond. In 2016 moet dit een vervolg krijgen zodat de mogelijkheden 
weer goed in kaart zijn gebracht en er passend aanbod is of komt voor 
deze doelgroep.  
 
Samenwerking Landstede / CALO / Agnieten College / Greydanus College  
Zoals elk jaar zijn we bij veel grote activiteiten afhankelijk van stagiairs. Wij bieden daarom een aantal 
opleidingsplaatsen aan voor verschillende opleidingen. Zo hebben wij Sport & Bewegen studenten, 
maatschappelijke stagiairs, sportmanagement studenten en LO-studenten onder onze hoede. Daarnaast 
maken wij voor grote evenementen vaak gebruik van de inzet van hele klassen Landstede Sport & Bewegen 
studenten of maatschappelijke stagiairs. Wij bieden studenten zo de kans om zich te oriënteren en 
ontwikkelen in het werkveld. 
 

https://youtu.be/jvFknQUZ5K0
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Jeugdsportfonds  
Meerde malen is via flyers, posters en krantenberichten aandacht gegeven 
aan het jeugdsportfonds in onze gemeente. Daarnaast hebben we op elke 
school een intermediair aangesteld die kinderen aan kan melden voor het 
jeugdsportfonds. Vaak de IB-er van de school die het beste in kan schatten 
hoe de (financiële) situatie van de kinderen is. Deze mogelijkheid om een 
kind te laten sporten waarvan de ouders niet draagkrachtig genoeg zijn 
wordt goed gevonden. In 2015 maakten maar liefst 41 kinderen gebruik van 
het lokale Jeugdsportfonds, dit ten opzichte van 13 (2014) en 17 (2013) in 
eerdere jaren.  

 
SOS Stoelgymnastiek 
Gymvereniging SOS had moeite om hun doelgroep te vinden bij het opzetten van stoelgymnastiek. Hierin is 
meegedacht en zijn ideeën aangedragen om de start op een goede manier vorm te geven door zo goed 
mogelijk de doelgroep te bereiken.  
 
Schoolvoetbal OWIOS 
In samenwerking met OWIOS is geprobeerd om een schoolvoetbaltoernooi op te zetten voor de groepen 
5&6. Hier was helaas onvoldoende animo voor bij de scholen.  
 
Opzetten freerunning  
Gymverenigingen OLVO en SOS hebben in het 
verleden beide getracht om freerunning als 
sportonderdeel van de grond te krijgen. Ook in 
omliggende gemeenten waren er 
opstartproblemen. Dit had telkens te maken met 
het niet beschikbaar zijn van bevoegde trainers. 
In samenwerking met de buurtsportcoaches van 
stichting Koppel in Epe en het KNGU is er half 
november een overleg geweest met 
gymverenigingen uit Nunspeet, Epe, Vaassen, 
Heerde, Wezep en Oldebroek om te kijken naar 
de (on)mogelijkheden. Hierin is afgesproken dat 
er geprobeerd gaat worden om geld te zoeken 
voor het opleiden van een aantal vrijwilligers 
binnen de eigen vereniging tot 
freerunningtrainers. Zo is er een grote poule en 
kunnen de verenigingen elkaar bedruipen. Dit 
krijgt in 2016 een vervolg. 
 
Sportcontactpersonenbijeenkomst 
Twee keer per jaar komen de sportcontactpersonen van de basisscholen bij elkaar. Deze leerkrachten zijn 
het aanspreekpunt voor Goed Bezig binnen de school. Wij bespreken essentiële en actuele zaken op het 
gebied van sporten, bewegen en gezondheid en proberen ze te inspireren om dit hoog op de agenda te 
houden binnen hun eigen school. Deze bijeenkomsten hebben in 2015 op 4 februari en 1 juli plaats 
gevonden.  
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Onderzoek naschools bewegen gestart 
In de afgelopen jaren hebben we veel afgewisseld met 
de locaties en opzet van het naschools bewegen. Ook de 
promotie van de activiteiten is erg in ontwikkeling 
geweest. Daarom hebben wij een student in de arm 
genomen die onderzoek gaat doen naar wat er invloed 
heeft op bewegen van kinderen in hun vrije tijd. Wij 
hopen deze resultaten mee te nemen in ons naschoolse 
aanbod van de toekomst. De resultaten zullen naar 
verwachting halverwege 2016 bekend worden.  

 
Gymmethodes onderzoek 
Een aantal scholen werkt met een gymmethode en een aantal zelfs zonder. Om deze scholen bij aanschaf 
een zo goed mogelijk advies te kunnen geven zijn er verschillende methodes onderzocht. De voor- en 
nadelen van elke methode zijn op papier gezet en hiermee zijn een aantal scholen geïnformeerd. De 
Timotheusschool heeft op basis van deze adviezen inmiddels een nieuwe gymmethode besteld.  
 
Verenigingsbezoeken met gemeente (Badminton’80 en ATB) 
Samen met de Peter Zoombelt (beleidsmedewerker sport & volksgezondheid) zijn er n.a.v. een uitgevoerde 
vitaliteitsscan (waaraan 14 vereniging meededen) een aantal verenigingsbezoeken geweest. Dit om het 
resultaat te bespreken, de stand van zaken binnen de vereniging te bekijken en te zoeken naar 
mogelijkheden voor de toekomst van zowel vereniging als de rol van de gemeente. In het najaar van 2015 
zijn de eerste verenigingen bezocht, dit waren de ATB vereniging en Badminton’80. 
 
Jaarkalender regisseren gemeente Oldebroek 
Om al het sportaanbod goed te bundelen en verdelen over het jaar maken wij steeds weer een jaarkalender. 
Daarop is te zien welke activiteiten op het gebied van bewegen en gezondheid er precies plaats vinden. Zo 
proberen we elke periode ruimte te maken voor een ander thema zodat elke aanbieder zijn of haar moment 
in het jaar krijgt. Aanbieders moeten hiervoor zelf de input aanleveren. Zo voorkomen we dat grote 
evenementen samenvallen en proberen we er op aan te sturen dat het aanbod goed over het jaar verdeeld 
wordt. Deze kalender is online beschikbaar op www.goedbezigoldebroek.nl 
 
Meer vrijwilligers in korte tijd (MVIKT) 
Een veelgehoord probleem bij vereniging is 
tegenwoordig het vinden en behouden van 
vrijwilligers. Daarom is er een 
informatieavond geweest voor verenigingen 
om een cursus MVIKT te gaan volgen. Deze 
wordt verzorgd door de Gelderse Sport 
Federatie en wordt kosteloos aangeboden 
door de gemeente. Bij de informatieavond 
in november waren sc Oldebroek, vv 
OWIOS, vv VSCO’61, vv WHC en 
volleybalverenigingen VZK en Blauw Wit 
Oldebroek aanwezig. Uiteindelijk zagen sc 
Oldebroek en volleybalvereniging Blauw Wit 
af van deelname en sloot vv Wissel 
(gemeente Epe) nog aan. De cursus gaat in 
januari 2016 van start.  
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COMMUNICATIE / PR 

 
In 2015 is er het volgende gebeurd op het gebied van communicatie.  
 
Zichtbaarheid en logo 
Het team van Goed Bezig Oldebroek is zichtbaar 
werkzaam in de oranje sportkleding, iets wat direct 
herkend wordt door kinderen. Daarnaast wordt het logo 
in alle communicatie uitgedragen. Om extra zichtbaar te 
zijn heeft Goed Bezig Oldebroek meerdere vlaggen en 
spandoeken die bij activiteiten opgehangen worden. 
Daarnaast is er een oranje partytent die bij activiteiten 
geplaats wordt.  
Naast het Goed Bezig logo worden ook JOGG thema’s 
DrinkWater!, Snoepgroente en Natúúrlijk Samen Spelen 
uitgedragen middels vlaggen en banners.  
 
Interne communicatie 
De combinatiefunctionarissen hebben (uitzonderingen daargelaten) tweewekelijks overleg gehad op de 
werkplek in het voormalig Harlekijntje, Boterakkers 19 in Wezep. Daarnaast vindt periodiek afstemming 
plaats met de gemeente en de Gelderse Sport Federatie.  
 
Externe communicatie 
In 2015 hebben de combinatiefunctionarissen geprobeerd zo goed mogelijk contact te houden met alle 
partijen waar ze mee te maken krijgen. Dit is vooral op informele basis gebeurd en door het bezoeken van 
bijeenkomsten en netwerksessies van netwerkpartners of door deze zelf te organiseren. Een voorbeeld 
hiervan is het sportcontactpersonen-overleg.  
Daarnaast wordt veel tijd en aandacht besteed aan het onderhouden van de contacten met de basisscholen, 
Agnieten college, sportaanbieders, CJG, Sociaal team, Straathoekwerk nummer 13, Peuterspeelzalen, 
regionale collega’s, Kinderopvang, Buitenschoolse opvang en andere relevante partijen om waar nodig 
elkaar te vinden en te versterken. 
 
www.goedbezigoldebroek.nl  
Vanaf maart 2013 wordt gebruik gemaakt van de website www.goedbezigoldebroek.nl. Op deze website 
staat de informatie over de combinatiefunctionarissen sport. Daarnaast is het een platform om sport en 
jeugd bij elkaar te brengen. Zo kunnen sportaanbieders hun activiteiten bedoeld voor jeugd tot 12 jaar 
aanbieden op de website. Kinderen tot die leeftijd kunnen zich via de site aanmelden voor de activiteiten die 
worden aangeboden.  
Op dit moment zijn we bezig om de site te verbouwen. We merken dat er steeds meer informatie 
makkelijker gevonden moet worden om als goed online sportplatform te functioneren. Dit vraagt technische 
en inhoudelijke aanpassingen van de website. Hierover zijn we met de bouwer Sportpas in onderhandeling.  
Met een themaweek in april is er op 13 scholen aandacht besteed aan het platform en is gestimuleerd om 
accounts aan te maken. Via deze accounts kunnen kinderen zich makkelijk aanmelden voor activiteiten van 
lokale aanbieders en worden ze als eerste op de hoogte gebracht van nieuw aanbod. 
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Sociale media 
Om (met name de ouders van) onze doelgroep te bereiken maken we steeds meer gebruik van sociale 
media. Voor het aankondigen van activiteiten, een verslag ervan of het verspreiden van gezondheidsweetjes 
of actualiteiten is dit een perfect podium. We hebben hier in de loop van 2015 veel aandacht aan besteed en 
na de zomer streven we er naar om dagelijks minimaal één bericht te posten. We hopen hiermee onze 
doelgroep te inspireren willen laten zien dat we overal actief zijn en voor iedereen toegankelijk. Doordat we 
dit veelal vooraf in kunnen plannen kan dit zo effectief mogelijk gebeuren. De groei in met name de 
facebook-likes laat zien dat we ons bereik hiermee sterk vergroten.  
 
Aantal volgers 
Medium januari 2015  januari 2016 
Facebook 405 likes  633 likes  + 228 
Twitter  654 volgers   748 volgers  + 94 
Youtube -    12 abonnees   + 12 
Accounts 994 accounts  1129 accounts  + 135 
 
Flyers, posters, promotiefilmpje – voorbeeld 
Om het naschools bewegen en informatie over campagnes onder de aandacht te brengen bij de doelgroep 
worden periodiek posters en flyers verspreid aan alle kinderen op de (basis)scholen. Dit gebeurt zes keer per 
jaar, steeds in periodes van twee maanden.  
 

We brengen al het open aanbod van ons, maar ook dat van de 
lokale sportaanbieder, samen op één flyer en poster. Dit is een 
nadrukkelijke wens van de scholen. Hier steken we veel tijd in en 
informeren sportaanbieders periodiek voor het aanleveren van 
hun open-club-activiteiten. Zo voorkomen we ook dat er 
meerdere activiteiten op dezelfde datum plaats hebben of elkaar 
snijden. Tevens worden het Tienerhonk en de BSO’s hierover 
geïnformeerd.  

 
Met de scholen is er de afspraak dat we aan het begin van elke 
periode (direct na de vakantie) in alle klassen een 
promotiefilmpje met uitleg over de activiteiten wordt getoond 
en de kinderen een flyer/folder mee krijgen. Tevens blijft er voor 
elke klas en centrale plaatsen in de klas een poster achter zodat 
de activiteiten onder de aandacht blijven.  
We merken dat we hierin door sportaanbieders steeds beter 
gevonden worden en er weinig extra materiaal meer verspreid 
hoeft te worden.  
 
Vanaf september hebben we besloten een aantal wijzigingen te doen om de doelgroep beter te bereiken. 
We werken sindsdien met een herkenbaar logo voor het verplicht aanmelden en zonder aanmelden bij 
activiteiten. Daarnaast brengen we twee verschillende flyers uit; één voor de activiteiten in Wezep & 
Hattemerbroek, een andere voor de activiteiten in Oldebroek, ’t Loo, Oosterwolde en Noordeinde. Hiermee 
hopen we de hoeveelheid relevante informatie op de flyers te verhogen.  
 
Media 
In 2015 is er maandelijks een stukje over de Goed Bezig Oldebroek in het gemeentenieuws verschenen. Dit 
betreft vaak aankondigingen van activiteiten. Daarnaast zijn in aanloop naar, of na afloop van activiteiten 
persberichten via de lokale media verspreid. 
 

http://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/content/29/promotie
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Nieuwsbrief 
Er zijn in 2015 tien nieuwsbrieven van de combinatiefunctionarissen sport verstuurd aan diverse partijen als 
basisscholen, sportverenigingen, Sociaal Cultureel Werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang, 
middelbare scholen, jongerencentra, B en W, gemeenteraad, etc. Tot de zomer gebeurde dit samen met 
Cultuurplein Noord Veluwe, maar inmiddels is besloten dat we beter beide onze eigen nieuwsbrief kunnen 
maken. Voor Goed Bezig ook het moment om over te stappen naar een digitale nieuwsbrief. Waar de 
nieuwsbrief voorheen in pdf formaat verscheen ontvangen de lezers hem nu als e-mailbericht in hun 
mailbox. Vanaf september is de nieuwsbrief maandelijks digitaal naar zo’n 400 e-mailadressen gestuurd met 
een leesdichtheid van 40%.  

 
Divers 
Naast deze communicatie verrichten wij ook voor sportaanbieders de informatie over 
schoolsporttoernooien. Hierbij spreken we over het verspreiden van de uitnodigingen en ook het 
binnenhalen van de inschrijvingen. Door de korte lijnen maken veel aanbieders hier dankbaar gebruik van. 
Tevens kan Goed Bezig het aanbod checken op compleetheid en kwaliteit en eventueel toelichten op de 
basisschool. In het afgelopen jaar maakten onder andere WHC (schoolvoetbaltoernooi), Rood Wit 
(schoolkorfbaltoernooi), DEZ/NKGZ (schooldamtoernooi), het Tienerhonk en Toer de Dellen hier dankbaar 
gebruikt van.  
 


