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1 Inleiding

1.1

Stedelijk sportplan 2009-2012
De Centrale Stad heeft een Sportplan vastgesteld voor de jaren 2009-2012.
Het Sportplan is in intensieve samenwerking met de stadsdelen tot stand
gekomen en heeft betrekking op diverse beleidsterreinen. Het doel van het
Sportplan 2009-2012 is om deelname aan sport- en beweegactiviteiten tot
boven het landelijk gemiddelde te brengen en zodoende de maatschappelijke waarde van sport en bewegen optimaal te benutten.
Stadsdeel De Baarsjes heeft in navolging van het Sportplan een lokaal
sport- en beweegplan opgesteld, opgebouwd langs dezelfde lijnen als het
Stedelijke Sportplan 2009-2012. De bedoeling van het sportplan 2009-2012
van stadsdeel De Baarsjes is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het
Sportplan Amsterdam 2009-2012 van de gemeente Amsterdam en de daarin
opgenomen doelstellingen te vertalen naar ambities op stadsdeelniveau.
Het Sportplan 2009-2012 komt voort uit de rapportage Focus op sport,
waarmee de gemeenteraad op 23 mei 2007 heeft ingestemd. Vanuit de missie Alle Amsterdammers een levenlang actief! zijn de vijf volgende aandachtsgebieden geformuleerd:
• jonge Amsterdammers: talent ontwikkelen;
• volwassenen: iedereen actief;
• sportverenigingen: maatschappelijk actief;
• sportinfrastructuur: ruimte voor sport;
• topsport: Olympische inspiratie.
Dit laatste aandachtsgebied hebben wij in dit sportplan voor De Baarsjes
buiten beschouwing gelaten, aangezien het hier om doelstellingen gaat die
betrekking hebben op de centrale stad en niet op individuele stadsdelen. De
faciliteiten binnen ons stadsdeel zijn te beperkt om aan te haken bij ontwikkelingen op het gebied van (Olympische) topsport.

Plannen van de centrale stad vertaald naar ambities op stadsdeelniveau
In het Sportplan van de Baarsjes 2009-2012 hebben wij de sport- en beweegambities van stadsdeel De Baarsjes opgenomen. De vertaling van het
stadsbrede sportplan naar een sportplan en uitvoeringsplan op stadsdeelniveau is voorwaardelijk voor cofinanciering vanuit de centrale stad, blijkens
een beschikking van 13 mei 2009 (zie bijlage 2).
Wij blijven met onze ambities dicht bij ons huidige sportbeleid geldig voor de
huidige bestuurperiode (zie paragraaf 1.2) en stellen realistische doelen. Dit
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betekent dat we duidelijke keuzes maken en een duidelijke fasering aanbrengen in ons beleid en uitvoering.
Het zwaartepunt ligt in dit document op de uitvoeringsperiode medio 2009
tot medio 2010. Aangezien het stadsdeel zal worden samengevoegd met
een aantal andere stadsdelen in Amsterdam-West heeft dit gevolgen voor
de periode 2010-2012.
1.2

Huidige sportnota: Sport in Beweging
In de laatste sportnota van stadsdeel De Baarsjes uit 2006 ‘Sport in Beweging’ heeft de stadsdeelraad (oktober 2006) de basis van het sportbeleid
van De Baarsjes vastgelegd. Deze nota dient als basis voor het Sportplan
2009-2012 en het uitvoeringsplan 2009/2010.
In
•
•
•

"Sport in beweging" hebben we drie centrale doelstellingen geformuleerd:
het vergroten van sociale samenhang;
het verbeteren van gezondheid;
het versterken van normen en waarden.

Gekoppeld aan deze doelstellingen onderscheiden wij de komende jaren
twee doelgroepen: sporters en niet- of incidentele sporters. Wij willen ‘de
sporters faciliteren in het beoefenen van hun sport’ en ‘de niet- of incidentele sporters stimuleren tot regelmatige sportparticipatie'.
We willen deze doelstellingen bereiken via de volgende inspanningen:
• het versterken van de sportinfrastructuur;
• het aanbieden van sportactiviteiten;
• het regisseren van kennismakingstrajecten;
• het verbeteren van de informatie over het sportaanbod.
De in dit beleidsplan geformuleerde doelstellingen vertalen wij naar concrete
acties. Het huidige sportbeleidsplan is het eerste dat ons stadsdeel heeft
uitgebracht. Er is de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan de in het sportplan benoemde acties. Eén van de activiteiten, benoemd in "Sport in Beweging", die in korte tijd zeer succesvol is uitgevoerd, is het opzetten van
sportdependances. Dit nemen wij mee in de vertaling naar concrete acties in
het Sportplan De Baarsjes 2009-2012.
Voor een weergave van de huidige stand van zaken verwijzen wij naar de
meest recente halfjaarrapportage sportbuurtwerk (bijlage 3).
1.3

Beleidskader
Het stadsdeel zal voor de uitwerking van het Sport- en beweegplan vasthouden aan het in 2006 vastgestelde sportbeleid (zie paragraaf 1.2). Sport
en bewegen hebben raakvlakken met diverse andere beleidsterreinen, dit
blijkt ook uit de opbouw van de recente stedelijke nota. Vandaar dat beleidsmedewerkers van aanpalende terreinen als onderwijs, jeugd en jongeren en Wmo zijn betrokken bij de totstandkoming van deze nota.
Voor de doelgroep 12- is de nota Kansen voor Kinderen - goede scholen in
de buurt (2007) van belang. Het stedelijke sportstimuleringsprogramma
JUMP-in is een belangrijk instrument om kinderen te stimuleren om te gaan
sporten en bewegen, mede met het oog op stabiliseren van obesitas onder
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deze doelgroep.
In De Baarsjes is recent een jongerenbeleidsnota uitgebracht voor de periode 2009-2011 met als titel "Investeren in Talent". Wij willen met dit sport- en
beweegplan nauw aanhaken bij de doelstellingen van het jongerenbeleid.
De nota volgt de politieke prioriteiten, zoals staan beschreven in het onderwijs- en jeugdplan van de centrale stad: JONG. Eén van de doelstellingen
van de nota is om jongeren met talent, bijvoorbeeld op het gebied van sport,
te herkennen en te stimuleren om verder vooruit te gaan. Ook de problematiek van obesitas onder jongeren benoemen wij in deze nota. Bewegen, in
combinatie met voorlichting over gezondheid en voeding, is een belangrijk
middel om aan deze problematiek te werken. Het is van belang hier ook
ouders bij te betrekken. Daarnaast is sport natuurlijk bij uitstek een middel
om in te zetten op het aanleren van sociale vaardigheden.
Verder krijgt het stadsdeel te maken met een aantal relevante ontwikkelingen, zoals de herontwikkeling van de Chassékerk, de toekomstige fusie met
stadsdelen Oud-West, Bos en Lommer en Westerpark en ten slotte de inzet
van combinatiefunctionarissen. Al deze ontwikkelingen bieden kansen voor
sport en bewegen in het stadsdeel.

1.4

Context stadsdeel De Baarsjes
In aansluiting op het Sportplan Amsterdam 2009-2012 heeft de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van ieder stadsdeel een zogenoemde
stadsdeelscan gemaakt. Hierin is voor alle stadsdelen gekeken naar de bevolkingsopbouw en samenstelling, de sportparticipatie, de voorzieningen
etc. Dit heeft geresulteerd in een Sport- en beweegplan specifiek voor de
Baarsjes.
Hierin zijn door DMO de stedelijke ambities afgezet tegen wat momenteel de
stand van zaken is. In samenspraak met stadsdeel De Baarsjes is aangegeven wat nodig en haalbaar is in het stadsdeel om te komen tot de stedelijke
ambities 2012. Als uitgangspunt voor het sportplan op stadsdeelniveau dient
de eigen sportnota van het stadsdeel De Baarsjes (zie paragraaf 1.2).
Stadsdeel De Baarsjes heeft alle benodigde gegevens aangeleverd aan
DMO.
De belangrijkste uitkomsten uit de stadsdeelscan voor De Baarsjes zijn:
• In De Baarsjes wonen relatief veel mensen met overgewicht;
• De sociale cohesie in De Baarsjes scoort onder het Amsterdamse gemiddelde;
• In de Baarsjes wonen relatief veel laagopgeleide mensen;
• Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt ruim (ca.15%) onder het Amsterdams gemiddelde;
• De Baarsjes is aangesloten bij gemeentelijke projecten; op 8 van de 10
basisscholen is JUMP-in actief;
• In de Baarsjes is een twee keer zo hoog percentage zeer ontevreden
over de sportvoorzieningen in hun woonbuurt dan gemiddeld in Amsterdam;
• In De Baarsjes mag 43% van de bevolking zich sporter noemen, ten opzichte van 65% van de Amsterdamse bevolking;
• In De Baarsjes is een beperkt commerciële sportaanbod (fitness en
sportscholen);
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•

De Baarsjes is het meest dichtbevolkte stadsdeel van Amsterdam.

In de stadsdeelscan wordt uitgegaan van een gebiedsgerichte benadering.
Na de fusie met een aantal stadsdelen tot stadsdeel West (medio 2010) kan
de situatie er uiteraard heel anders uitzien.

1.5

Leeswijzer
Het sportplan hebben wij opgesteld op basis van beschikbare documentatie:
de meest recente sportnota van De Baarsjes, de sport- en beweegscan van
De Baarsjes van DMO, de nota Investeren in Talent en werkplan speelruimte enzovoort. Voorts hebben wij gesprekken gevoerd met betrokkenen binnen het stadsdeel.
Na de inleiding in hoofdstuk 1 volgen in hoofdstuk 2 tot en met 5 de uitwerkingen van de doelstellingen voor sport in De Baarsjes 2009-2012.
De indeling van het rapport is gebaseerd op de pijlers van de nota Focus op
sport, de nota van de gemeente Amsterdam die als onderlegger dient van
het sportplan. Per hoofdstuk wordt aangegeven wat de hoofddoelstelling is
per pijler, vervolgens worden de doelstellingen op stadsdeelniveau uitgewerkt.
In hoofdstuk 6 volgt een hoofdstuk met het uitvoeringsplan voor 2009 en
voor de jaren daarna. In dit hoofdstuk komen organisatie van sport, de planning van acties en de begroting aan de orde.
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2 Jonge Amsterdammers: talent ontwikkelen

2.1

Inleiding
Stadsdeel De Baarsjes heeft ten op zichtte van andere stadsdelen in Amsterdam relatief weinig jeugd tot 18 jaar. Vooral de leeftijdsgroep voor het
voortgezet onderwijs (12-17 jaar) is ondervertegenwoordigd (bron: Investeren in Talent, stadsdeel De Baarsjes). Veel gezinnen verlaten na de geboorte van het tweede kind het stadsdeel vanwege de vaak krappe behuizing.
Iets meer dan de helft van de jeugd is van allochtone afkomst, dat komt
overeen met het Amsterdamse gemiddelde. Het betreft vooral Marokkaanse
en Turkse jeugd. Relatief veel basisschoolleerlingen zijn afkomstig uit een
laaggeschoold milieu. Een relatief groot deel van de jongeren kampt met
overgewicht en heeft een verhoogde kans op psychosociale problematiek.
Jeugd in stadsdeel De Baarsjes kampt met 30% meer overwicht dan het
stadsbrede percentage van ca. 25%.
Uit recent landelijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt
dat bijna de helft van de kinderen uit arme gezinnen niet op sport, muziek of
andere buitenschoolse activiteiten zit. Belangrijkste reden daarvoor is gebrek aan geld.
Het sportbeleid van De Baarsjes sluit aan bij de doelstellingen zoals deze
zijn geformuleerd in de nota’s Kansen voor Kinderen - goede scholen in de
buurt (2007) en Investeren in Talent, jongerenbeleid 2008-2011. De eerste
nota is gericht op de doelgroep 12-, de tweede op de doelgroep 12 +.

2.2

Doelstellingen
Pijler 1. Buurt, Onderwijs en Sport: Jong Amsterdam
Doelstelling voor hele gemeente Amsterdam:
In 2012 dragen sport en bewegen structureel bij aan de sportieve, gezonde
en sociale ontwikkeling van alle Amsterdamse kinderen en jongeren.
SMART geformuleerd betekent dit dat in 2012 80% van de kinderen en jongeren één keer per week sport en 50% twee keer per week.
Doelstellingen De Baarsjes 2009:
• In 2009 willen wij een reëel beeld krijgen van de sport- en beweegdeelname
en de sportbehoefte van kinderen en jongeren in De Baarsjes. Hiertoe benutten we meetgegevens van het leerlingvolgsysteem van JUMP-in.
• Wij willen de samenhang en afstemming van het sport- en beweegaanbod
binnen het stadsdeel verbeteren
• De As Siddieq school heeft belangstelling getoond voor het stedelijke programma JUMP-in. We willen de mogelijkheden tot implementatie van het
programma op deze school nader onderzoeken en zo mogelijk ook uitvoering geven aan het programma op deze school.
• Wij hebben de intentie vanaf 2009/2010 om Topscore aan te bieden op het
Iedersland College, de enige en een vrij kleine VO-school (ca. 100 leerlingen) in het stadsdeel.
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•

Aan de doelstelling van de centrale stad om op 50% van de PO scholen in
de Baarsjes sport als invulling van het naschools aanbod kan worden voldaan via JUMP-in, waarvoor 8 van de 10 basisscholen in de Baarsjes zich
hebben aangemeld.

Doelstellingen De Baarsjes 2010-2012:
• Op basis van de vergaarde informatie over sport- en beweeggedrag van
kinderen en jongeren zullen wij concrete acties benoemen voor de periode 2010-2012.
• We streven ernaar om op alle PO scholen in de Baarsjes kennismakingslessen op school aan te bieden tijdens de lesuren, via Jeugd In Beweging
(JIB).
• Het stabiliseren van overgewicht is de komende 4 jaar een belangrijk
aandachtspunt. Onder de doelgroep 12- is obesitas een belangrijk probleem. Kinderen in stadsdeel De Baarsjes kampen al op relatief jonge
leeftijd met overgewicht. Wij willen daarom al op het Ouder-Kind-Centrum
(OKC) actief inzetten op voorlichting aan ouders over gezonde voeding
en het belang van dagelijks bewegen. Wij doen dit door ouders uit te nodigen op gesprek.
• Sport- en beweegactiviteiten voor kinderen van 0-4 willen we uitbreiden
via Beweegkriebels. Via het programma Beweegkriebels worden ook ouders bereikt.
• Invoeren schoolgruiten, een programma om kinderen en jongeren te stimuleren om groente en fruit te eten gekoppeld aan JUMP-in.
• Deelname aan GGD automatenproject (gezonde snacks en light frisdranken) op VO school Iederland college

2.3

Doelgroep 12In stadsdeel De Baarsjes zijn 10 basisscholen. Alle basisscholen hebben
een vakdocent Lichamelijke Opvoeding. Vakdocenten LO in het basisonderwijs is een centrale doelstelling van het gemeentelijke Sportplan 20092012. Voor De Baarsjes is deze doestelling dus al gerealiseerd.
Op 4 basisscholen worden kennismakingslessen (JIB) aangeboden. In de
toekomst is de bedoeling dat dit op alle basisscholen in de Baarsjes het
geval zal zijn.
Acht scholen doen mee aan JUMP-in. Deze scholen zijn gecertificeerd als
sportactieve school. Een negende school (As Siddieq) heeft de intentie uitgesproken om JUMP-in te willen invoeren.
JUMP-in wordt gecoördineerd door het sportbuurtwerk. Daarnaast organiseert het sportbuurtwerk diverse activiteiten voor vooral kinderen in de basisschoolleeftijd, onder andere voor kinderen met een lage SES (SociaalEconomische Status). Voor kinderen met een motorische achterstand organiseert sportbuurtwerk Big fun 4 kids, een laagdrempelige activiteit voor
kinderen die niet kunnen meekomen met reguliere bewegingslessen.
Voor peuters (2-3) is er Peuterdans, een activiteit die zij samen met hun
ouders ondernemen. De vraag naar activiteiten voor deze leeftijdscategorie
is groot. Uitbreiding van activiteiten voor deze doelgroep is gewenst. Sportbuurtwerk richt zich verder met name op de doelgroep vanaf 7 jaar.
De samenhang en afstemming in het sport- en beweegaanbod voor de doelgroep 12- binnen het stadsdeel dient verbeterd te worden. Wij doelen dan
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op activiteiten van het sportbuurtwerk, activiteiten in het kader van de Brede
School en naschoolse opvang en activiteiten door het welzijnswerk. Deze
partijen moeten elkaar beter weten te vinden.

2.4

Doelgroep 12+
In De Baarsjes is één (kleine) school voor voortgezet onderwijs, het Iedersland College. De grootste groep jongeren die in De Baarsjes woont, volgt
voortgezet onderwijs in andere stadsdelen. Wij willen op het Iedersland College het stedelijke sportkennismakingsprogramma Topscore introduceren.
Sportbuurtwerk heeft in 2008 voor de doelgroep 12 + een georganiseerd
Olympische Spelen met voorrondes op diverse pleinen en een finale op het
Mercatorplein. Diverse sporten komen aanbod, zoals: kanovaren, zwemmen, voetbal, mountainbike, panna, capoeira, schaken, kickboksen en een
klimwand. Vanwege het succes willen wij dit evenement herhalen in de periode rond de volgende 'echte' Olympische Spelen.
Sportbuurtwerk heeft een ruim aanbod voor de doelgroep 12+. Toch signaleren wij een tekort aan sport- en beweegaanbod voor de doelgroep 12+. Dit
sluit aan bij de stadsbrede constatering van gebrek aan aanbod voor de
doelgroep 10+ (t/m een jaar of 15-16). De actieradius van deze leeftijdscategorie wordt groter en speelt zich niet meer (alleen) af in de directe woonomgeving, maar veeleer in het gebied rond de voortgezet-onderwijsinstelling
die zij bezoeken. De vraag is daarom legitiem of stadsdeel De Baarsjes binnen de eigen stadsdeelgrenzen moet investeren in faciliteiten voor deze
doelgroep. Het stadsdeel kent immers nauwelijks VO-instellingen en heeft
geen sportparken. Wel zou De Baarsjes kunnen bijdragen aan faciliteiten
elders in de stad gericht op deze doelgroep. De discussie hierover wordt
momenteel stadsbreed gevoerd.
Stadsdeel De Baarsjes gaat de sportbehoefte van de doelgroep 12+ in samenwerking met de VO-scholen in kaart brengen. De doelgroep meisjes
heeft hierbij speciaal de aandacht. Dit zal na de fusie plaats vinden.
Wij betrekken ook het jeugd- en jongerenwerk (Stichting The Mall van
stadsdeel De Baarsjes) bij het in beeld brengen van de sportbehoefte van
de doelgroep 12+.
Sportbuurtwerk organiseert op dit moment voetbal in de Blauw-Wit hal voor
jongeren van 16+. Deze activiteit wordt bezocht door ca. 20-50 jongeren. Op
verzoek van de Mall is de frequentie verhoogd van 1 naar 2 keer per week.
Daarnaast wordt er via sportbuurtwerk in buurthuis de Tagerijn voetbal voor
14+ georganiseerd (2 keer per week).
Interessant in dit verband zijn de goede ervaringen die in andere stadsdelen
(Westerpark, Oud Zuid, Oud-West) zijn opgedaan met leer-werktrajecten op
het gebied van sport in het kader van de BOS-impuls 1. Mogelijk bieden de
ervaringen met de projecten elders kansen voor stadsdeel De Baarsjes.

Noot 1
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3 Sportverenigingen: maatschappelijk actief

3.1

Inleiding
In de Baarsjes zijn weinig "eigen" sportverenigingen die van oudsher gevestigd zijn in het stadsdeel. Het stadsdeel heeft een judovereniging (Jacob
Maris) en een schaakvereniging (Het Probleem). De judovereniging doet
mee aan gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s.
Recent zijn wel dependances van sportverenigingen (uit andere stadsdelen)
opgezet. Deze dependances bieden sportactiviteiten voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Op dit moment zijn er voor zeven takken van sport van
schoolsportclubs in De Baarsjes:
• judo (Rosa Boekdrukkerschool/Corantijnschool);
• turnen (Rosa Boekdrukkerschool);
• basketball (Joop Westerweelschool / Blauw Wit-hal);
• tafeltennis (Corantijnschool);
• capoeira (De Visserschool);
• softtennis (Blauw Withal);
• korfbal (Blauw Withal).
Deze sportverenigingen maken veelal gebruik van de gymzalen bij de basisscholen.

3.2

Doelstellingen
Centrale doelstelling gemeente Amsterdam:
In 2012 beschikt Amsterdam over meer maatschappelijk actieve, kansrijke
en professionele sportverenigingen.
Doelstellingen De Baarsjes 2009:
We hebben op dit moment nog onvoldoende zicht op het functioneren van
de dependances, het bereik en de eventuele doorstroom naar andere sportverenigingen.
• In 2009 willen wij in beeld krijgen hoeveel deelnemers de activiteiten van
de dependances trekken, hoe deze doelgroep eruit ziet en of er en hoe
groot de doorstroom naar reguliere sportverenigingen is.
• Waar de kosten van lidmaatschap van sportverenigingen een drempel
vormen voor ouders om hun kinderen daar te laten sporten, zullen wij het
Jeugdsportfonds benutten om deze drempel we te nemen.
Ambities 2010 en verder:
• Uitbreiding en versterking van de dependances (schoolsportverenigingen). De inzet van de combinatiefunctionarissen speelt hierin een belangrijke rol. Wij zullen waar mogelijk aansluiten bij informatie over sportbehoefte van kinderen en jongeren.
Met het instellen van sportdependances voldoet Stadsdeel De Baarsjes
al aan één van de doelstellingen van het Sportplan Amsterdam 20092012. Wij vinden het dan ook van groot belang om ook na de fusie tot
stadsdeel West de activiteiten op dit terrein te continueren.
• Contacten versterken tussen sportbuurtwerk, vakdocenten Lichamelijke
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Opvoeding en de contactpersonen van de dependances.
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4 Volwassenen: iedereen actief

4.1

Inleiding
Het sportaanbod voor volwassenen in De Baarsjes is beperkt: er zijn geen
sportverenigingen met activiteiten voor volwassenen en het aantal commerciële aanbieders (bijvoorbeeld fitness) is gering. In ons sportbeleid hebben
wij meer aandacht voor sport- en beweegactiviteiten voor volwassenen wel
als doelstelling opgenomen.
Vanuit het Wmo-beleid krijgen sport en bewegen vanaf 2009-2010 extra
aandacht. Prioriteiten binnen het Wmo-beleid zijn: participatie en preventie
met als doel zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven leven en wonen.
Dit geldt dan vooral voor senioren (65+).
De concrete uitvoering van dit beleid moet zich nog uitkristalliseren. De bedoeling is om vanuit de Wmo sport en bewegen breder te trekken, richting
de thema’s gezondheid, voeding, weerbaarheid en participatie.
Een grote groep vrouwen in het stadsdeel leeft vrij afgeschermd en geïsoleerd. Het is van belang dat hen een veilige omgeving geboden wordt, waar
ze kunnen bewegen en sporten.
Binnen de doelgroep volwassenen zijn daarom voor ons met name ouderen
(65+) en vrouwen de komende jaren doelgroepen van beleid.

4.2

Doelstellingen
Pijler 2. Bewegingsstimulering volwassenen: zorg en welzijn
Centrale doelstelling gemeente Amsterdam:
In 2012 is het aantal volwassen Amsterdammers met een actieve levensstijl
toegenomen, doordat de duurzame sportparticipatie is gegroeid, de bewegingsarmoede is verminderd en maatschappelijke participatie door sport is
gestegen.
SMART geformuleerd betekent dit dat de sportparticipatie onder volwassenen stijgt van 60% in 2007 naar 65% in 2012 en dat de bewegingsarmoede
daalt tot het Nederlands gemiddelde (55% voldoet aan de Nederlandse
Norm voor gezond Bewegen2).
Ambitie De Baarsjes 2009:
Wij inventariseren hoe het huidig sportaanbod voor de doelgroep 23+ eruit
ziet en onderzoeken ook de vraag naar sport onder deze doelgroep.
Wij maken binnen het onderzoek duidelijk onderscheid tussen de verschillende doelgroepen, zoals ouderen, 55+'ers, vrouwen, mannen. De vorm van
de inventarisatie moet nog nader vorm krijgen.

Noot 2
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De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is in 1998 geformuleerd en werd afgeleid van
internationale richtlijnen. De norm verschil per leeftijdsgroep: de jongeren (tot 18 jaar) moeten
dagelijks minimaal één uur matig intensieve activiteit verrichten; bij volwassenen (18-55 jaar) en
55-plussers geldt een half uur op tenminste vijf dagen, bij voorkeur alle dagen van de week. //
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Ambities De Baarsjes 2010-2012:
Op basis van de vergaarde informatie over sportbehoefte en sportdeelname
onder de doelgroep 23+ benoemen wij concrete acties voor de periode
2010-2012
4.3

Volwassenen/vrouwen
Activiteiten voor volwassenen via sportbuurtwerk zijn momenteel:
• Only for Ladies (i.s.m. fitnessaanbieder), loopt in 2009 af;
• Softtennis.
Daarnaast bieden andere maatschappelijke organisaties sport- en beweegactiviteiten aan voor volwassenen in De Baarsjes. Op dit moment hebben
we geen totaaloverzicht van deze activiteiten. In een nadere analyse (najaar
2009) zal dit aanbod geïnventariseerd worden.

4.4

Doelgroep 65+
Meer bewegen voor Ouderen in De Baarsjes wordt uitgevoerd door Stichting
meer bewegen voor ouderen (onderdeel Amsterdam thuiszorg). Hieronder
staat een overzicht van de activiteiten en het aantal deelnemers:
•
•
•
•
•
•

gymnastiekgroepen 60+, gemiddeld 14 deelnemers per groep;
3 gymnastiekgroepen migrantenvrouwen, gemiddeld
10 -15 deelnemers per groep;
1 uur per week fitness voor migrantenmannen, gemiddeld
13 deelnemers;
1 uur per week fitness voor migrantenvrouwen,
gemiddeld 20 deelnemers;
2 uur per week fitness openbaar toegankelijk, 52 deelnemers.
In een verzorgingshuis en ontmoetingscentrum Nieuw Vredenburgh worden onder professionele begeleiding van een fysiotherapeut bewegingsactiviteiten georganiseerd. Het bereik hiervan is niet bekend.

Wij willen onderzoeken of het huidige aanbod aansluit bij de behoeften van
de doelgroep en daarnaast ook de kansen tot eventuele uitbreiding van het
aanbod onderzoeken. Wij zullen waar mogelijk samenwerking en afstemming zoeken met het Wmo-beleid binnen het stadsdeel.
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5 Sportinfrastructuur: ruimte voor sport

5.1

Inleiding
Binnen onze stadsdeelgrenzen zijn geen sportparken of sporthallen aanwezig. Dit is ook een belangrijke reden waarom in De Baarsjes een verenigingsaanbod vrijwel geheel ontbreekt. Inwoners van De Baarsjes maken
veelal gebruik van sportaccommodaties in de omliggende stadsdelen.
Het sportbuurtwerk maakt bijvoorbeeld voor zijn binnensportactiviteiten gebruik van de Blauw-Wit-sporthal in stadsdeel Bos en Lommer.
In De Baarsjes zijn zes gymnastieklokalen. Deze gymzalen zijn inpandig
gelegen in basisscholen en zijn ingericht voor onderwijsgebruik. Door de
(standaard)afmetingen van gymzalen zijn voor de meeste binnensporten de
sporttechnische mogelijkheden te beperkt.
Men kan ook terecht in buurthuis De Tagerijn en buurthuis De Tulp.
Binnen het stadsdeel ligt zwembad- en fitnesscentrum Mercator Plaza. Het
verzorgingsgebied van dit sportcentrum is groter dan het stadsdeel.

5.2

Doelstellingen
Pijler 3. Sportvoorzieningen
Centrale doelstelling gemeente Amsterdam:
Amsterdam heeft in 2012 een sportievere openbare ruimte en kwalitatief
betere sportvoorzieningen.
Ambitie De Baarsjes 2009-2012:
• Het optimaliseren van het gebruik van de huidige binnensportaccommodaties (gymzalen).
• Het uitbreiden van zaalcapaciteit (herontwikkeling van de Chassékerk).
• Het zorg dragen voor een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte om te
sporten, bewegen en spelen.

5.3

Actiepunten binnensport
Optimalisatie huidige capaciteit
Het startpunt voor het optimaliseren van het gebruik van de aanwezige
gymzalen is een goede analyse van vraag en aanbod, nu en in de toekomst.
In deze analyse worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken:
• huidig gebruik;
• indicatie van behoefte aan zaalruimte (nu en in de toekomst);
• huurtarieven;
• toegankelijkheid;
• onderhoudsstaat en leeftijd gymzalen;
• inrichting en inventaris.
De verhuur van de vijf gymzalen bij de openbare scholen wordt verzorgd
door Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam West binnen de
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ring (AWBR).
Het gaat om de volgende gymzalen:
• Joop Westerweelschool (255 m²)
• Rosa Boekdrukkerschool (255 m²)
• De Roos (255 m²)
• 10e Montessorischool (twee speellokalen van respectievelijk 160 m² en
162 m²)
• Corantijnschool (152 m2)
Herontwikkeling Chassékerk
De Chassékerk wordt heringericht voor diverse maatschappelijke functies,
waaronder een sportzaal. De sportzaal krijgt een oppervlakte van 1½ gymzaal, onder andere geschikt voor gebruik voor zaalvoetbal. Ten opzichte van
het huidige aanbod aan binnenruimte betekent de sportzaal een substantiële
uitbreiding.
Op dit moment (medio 2009) voeren wij gesprekken met een welzijnsorganisatie (AKROS) over beheer en exploitatie van de Chassékerk. Volgens
planning nemen we de sportzaal in het 3 e kwartaal van 2011 in gebruik.
Beoogde gebruikers zijn:
• Kindercardiofitness (Sportaccess) icm combinatiefunctionaris, gesponsord
door Jump in. Naschoolse activiteiten zijn een onderdeel. Moet zich uiteindelijk als club gaan vestigen (drietrapsraket).
• Circus Elleboog.
Zwembad en fitnesscentrum Mercator Plaza
Het Mercator Plaza wordt beheerd door Sportfondsen. Het stadsdeel betaalt
jaarlijks een exploitatiebijdrage.

5.4

Inrichting openbare ruimte
Volgens DRO-onderzoek (2007) zijn er 18 plaatsen (in de openbare ruimte)
in De Baarsjes waar sport- en beweegactiviteiten mogelijk zijn (waaronder 7
voetbalveldjes).
De openbare ruimte in het stadsdeel is schaars. We hebben een tekort berekend van 3.564 m² aan speelruimte (speelplekken en ontmoetingsplekken3). In het werkprogramma speelruimte hebben wij de doelstelling geformuleerd om optimaal gebruik van de bestaande speelplekken en creatief om
te zullen gaan met het gebrek aan ruimte. Tevens wil het stadsdeel bewoners, en met name kinderen, en scholen actief betrekken bij het plan en de
inspraak. We willen bijdragen aan het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen, het versterken van de sociale competenties en het versterken van
de sociale cohesie.
We beschikken in De Baarsjes over vier speeltuinen, waar met ingang van
2009 activiteiten worden georganiseerd door het sportbuurtwerk:
• Plan West;
• speeltuin Mercator;
• speeltuin Columbusplein;

Noot 3
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Plekken in de openbare ruimte bestemd en ingericht om te spelen en andere plekken in de
openbare ruimte waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. Bron: werkprogramma Speelruimte stadsdeel De Baarsles (2007)

Sport- en beweegplan De Baarsjes 2009-2012

DSP - groep

•

speeltuin De Krommert.

De samenvoeging van een aantal stadsdelen tot stadsdeel West biedt kansen voor de Baarsjes. Helaas valt het Rembrandtpark na de fusie buiten de
stadsdeelgrenzen van het nieuw te vormen stadsdeel West.

Pagina 16

Sport- en beweegplan De Baarsjes 2009-2012

DSP - groep

6 Uitvoeringsplan

6.1

Prioriteiten 2009 en verder
Stadsdeel De Baarsjes wil in periode 2009-2012 een groter en laagdrempelig sportaanbod creëren. Het sportaanbod moet een alternatief bieden voor
de afwezigheid van sportverenigingen en sportvelden binnen het stadsdeel.
In het kader hiervan hebben wij, in navolging van het stadsbrede sportplan,
de volgende 5 prioriteiten benoemd:
1 Ontwikkelen en versterken van schoolsportverenigingen (doelgroep 12-).
2 Versterken van het sport- en beweegaanbod voor de doelgroep 12+.
3 Benutting van regeling "Impuls Brede Scholen sport en cultuur" door het
aanstellen van combinatiefunctionarissen4 (o.a. voor het speeltuinprogramma).
4 Volwassenen: doelgroep 23+ met in het bijzonder aandacht voor vrouwen
+ ouderen (65+) –relatie met het Wmo-budget, voortzetten van de ervaringen met Only voor Ladies.
5 Realisatie nieuwe sportzaal in de Chassékerk en het verbeteren van het
totale aanbod aan binnensportaccommodaties.
Om de uitvoering van activiteiten gericht op de geformuleerde doelstellingen
te concretiseren is er een nadere (brede) analyse nodig naar de sport in ons
stadsdeel. In deze analyse worden in ieder geval meegenomen:
• huidige aanbod aan sport- en beweegactiviteiten;
• sportdeelname en –behoefte doelgroep 12+;
• sportdeelname en –behoefte doelgroep 23+ (Wmo);
• gebruik gymzalen;
• consequenties en kansen van samenvoeging stadsdelen (stadsdeel
West).
Het stadsdeel wil de subsidiekansen beter benutten en daar bewust tijd voor
in ruimen. Zodat we ook langs die weg kansen benutten om onze activiteiten
op het gebied van sport- en bewegen kunnen versterken en uitbreiden.

6.2

Organisatie
Sportbuurtwerk fungeert als eerste aanspreekpunt als het gaat om sportgerelateerde activiteiten. Sportbuurtwerk organiseert zowel activiteiten tijdens
schooltijd als tussen- en naschoolse activiteiten.

De sportbuurtwerk organisatie heeft momenteel de beschikking over in totaal 10 fte:
• 8 fte is ingevuld via mensen in vaste dienst;
• 4 personen 'vaste inhuur';
• 8 personen incidentele inzet;
• ongeveer 6 stagiaires.
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Sportbuurtwerk werkt op drie 'domeinen':
• buurt;
• onderwijs (Naschoolse- en tussenschoolse activiteiten, waaronder:
JUMP-in, mobiele speeltuin, Topscore, (school)sportverenigingen);
• sport/welzijn (evenementen, speeltuinprogramma's).
Informatievoorziening en communicatie
Het sportbuurtwerk van stadsdeel De Baarsjes heeft de afgelopen jaren
geïnvesteerd in de promotie van haar activiteiten middels fyers, postermateriaal e.d.:
• Via website worden contactgegevens en activiteiten kenbaar gemaakt.
Sportbuurtwerk levert info aan afdeling communicatie van het stadsdeel
(beheerder website).
• Digitale nieuwsbrief.
• Stadsdeelfolders/posters.
Wij bekijken de mogelijkheid tot het invoeren van een sportpas voor De
Baarsjes: een registratiemiddel en puntensysteem voor deelnemers
Combinatiefunctionarissen
Momenteel 1 fte, ingevuld door 3 personen. De aanstelling is verlopen via
DMO. Wij willen het aantal fte in 2009/2010 uitbreiden naar 4 fte.

6.3

Financiering
•
•
•
•

Beschikking DMO €28.152, uitvoering van de plannen;
Implementatiebudget €60.000,- (bestemd voor extra beleidscapaciteit,
beweegmanagement etc.);
budget Wmo 2009 Bewegen voor ouderen €20.000,-, 2009 en verder:
nog niet nader bekend;
eigen budget (zie tabel 1).

Het implementatiebudget á €60.000 is bestemd voor beleidscapaciteit, extra
capaciteit voor organisatie rond combinatiefunctionarissen in het stadsdeel
en bijvoorbeeld ter vergroting van de kennis van operationele zaken bij de
beleidsmedewerker.
Voor het schooljaar 2009-2010 heeft stadsdeel De Baarsjes een beschikking
ontvangen van DMO met een bedrag van €28.152,-. Dit bedrag is onderverdeeld in € 23.811,- voor jeugd en € 4.341,- voor volwassenen.
Het toegekende bedrag voor 2009-2010 is gebaseerd op kengetallen. Vanaf
2010 zullen cofinancieringafspraken worden gebaseerd op basis van prestaties en werkelijke kosten.
Het is de bedoeling dat eind 2009 in overleg met DMO de bedragen voor de
rest van de beleidsperiode tot en met 2012 worden vastgesteld.
In tabel 1 staat het bestaande budget van het stadsdeel voor de uitvoering
van de nota sport in beweging en JUMPin.
Tabel 1

Bestaand budget stadsdeel
2009
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€70.000
Uitvoeren nota
sport in beweging

€70.000

€70.000

€70.000

Uitvoeren JUMPin €41.500

€41.500

€41.500

€41.500

In tabel 2 staan de doelstellingen uit het sportplan voor stadsdeel De Baarsjes weergegeven, hoe er op de uitvoering wordt ingezet in 2009/2010, en
wat dit kost. De kosten worden gefinancierd met middelen uit de beschikking
van DMO.
Tabel 2 Begroting uitvoeringsplan 2009/ 2010
Jeugd (0-23)
Doelstelling
2009/2010
Acties
Benodigde financiering
• In 2012 sport 80% van de • Reëel beeld verkrijgen van sport- en • Onderdeel brede analy- • nvt
kinderen en jongeren in
se (zie hieronder)> kobeweegdeelname en sportbehoefte
Amsterdam één keer per
lom hiernaast
van kinderen en jongeren in De
week en 50% van de kinBaarsjes
deren en jongeren twee
keer per week
• Samenhang en afstemming van het • Regie stadsdeel PM
sport- en beweegaanbod binnen het
stadsdeel verbeteren

•

Alle scholen hebben een
vakleerkracht LO

•

nvt

•

•

Alle leerlingen maken
kennis met sporten tijdens
lesuren (oa JIB)

•

•

•

Alle basisscholen hebben
een naschools sportaanbod, 80% van de VO
scholen hebben dit

•

In 2009 wordt onderzocht of het
aantal JUMP-in scholen kan worden uitgebreid van acht naar negen + zo mogelijk ook uitgebreid.
Deze doelstelling wordt gerealiseerd via dagarrangementen van
scholen in De Baarsjes + onderzoeken mogelijkheden van Topscore op het Iederslandcollege
(speciaal onderwijs?)

•

Het aantal sportactieve
scholen verdubbelt

•

•

Op alle scholen met een
lage SES wordt een
schoolsportvereniging opgericht, gekoppeld aan
JUMP-in

•

In 2012 krijgt 50% van de •
kinderen en jongeren op
het speciaal onderwijs een
structureel sportaanbod
In 2012 is er 0% toename •
van kinderen en jongeren
met obesitas en overgewicht
•

•

•
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•

De doelstelling wordt wat betreft PO •
op ontwikkelkansen onderzocht
In De Baarsjes zijn 7 sportdepen- •
dances, deze worden verder ontwikkeld en uitgebreid
•

nvt

Vergroten bewustzijn/ gezonde
leefstijl van ouders met jonge kinderen
Introductie programma Beweegkriebels o.a. bij kinderopvanginstellingen

•

•
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Geen actie nodig, alle
scholen beschikken
reeds over een vakdocent LO
Kosten voor inzetten
JUMP in

•

nvt

•

€1500

Kosten voor inzetten
TOPSCORE

•

€1500

In gesprek met onder- •
wijs over kansen PM
Onderdeel brede analyse
Faciliteren bestaande en
eventuele nieuwe
sportdependances
(huur accommodaties,
inzet sportbuurtwerk,
versterken organisatie)
Voorlichting aan ouders
over gezonde voeding
en gezonde levensstijl
op OKC + actief benaderen voor gesprek
Kinderopvanginstellingen informeren + aanbieden voorlichting en
training

€5.000,-

•

€1500

•

€3.000
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Volwassenen (23 +)
Doelstelling
2009/2010
Acties
• In 2012 is het aantal vol- • inventariseren huidig sportaanbod • nvt
doelgroep 55+ & de vraag naar
wassen Amsterdammers
sport onder deze doelgroep / de
met een actieve levensstijl
vorm van de inventarisatie moet
toegenomen, doordat de
zich nog uitkristalliseren (o.a.
duurzame sportparticipatie
vrouwen en risicojongeren)
is gegroeid, de bewegingsarmoede is verminderd en maatschappelijke
participatie door sport is
gestegen
• In 2012 werkt het stads- • De Baarsjes werkt samen met ten • nvt
deel structureel (meer)
minste één commerciële sportaansamen met commerciële
bieder
sportaanbieders in het
stadsdeel
• Meer mensen met een
• nvt 2009/ 2010
• nvt
specifieke sportvraag
kunnen deelnemen aan
het reguliere sportaanbod
• In 2012 is het aantal deel- • nvt 2009/ 2010
• nvt
nemers aan activiteiten
van MBVO uitgebreid
• In 2012 kent ieder stads- • nvt 2009/ 2010
• nvt
deel in Amsterdam een
aanbod op basis van bewegen op recept voor
specifieke doelgroepen
(mensen met een beperking, chronische ziekte,
obesitas)
Brede analyse vraag en
Waarin in ieder geval wordt meegeno- • nvt
aanbod sport- en bewegen men:
• Activiteiten de Mall
• Activiteiten sportbuurtwerk, o.a.
speeltuinprogramma
• Activiteiten sportdependences
• Sportaanbod volwassenen
• Sportaanbod senioren
• Commercieel sportaanbod
• Analyse binnensportaccommodaties
(o.a. gymzalen)

Benodigde financiering
• Samenwerking/ afstemming met Wmo en jeugd
(tot 23)

•

€1.500

•

nvt

•

nvt

•

nvt

•

€14.000

Totaal ca. 28.000

6.4

Toekomstige ontwikkelingen
Vanaf medio 2010 zal de samenvoeging van stadsdelen worden geëffectueerd. Dat heeft consequenties ook voor het sport- en beweegbeleid. In dit
sport- en beweegplan voor de Baarsjes kunnen we nog niet vooruit lopen op
het sport- en beweegbeleid van het nieuwe stadsdeel. In aanloop naar deze
nieuwe situatie willen wij ons voorbereiden op de nieuwe situatie door een
beter beeld te krijgen van sport- en bewegen in stadsdeel De Baarsjes en
daar waar mogelijk programma’s of activiteiten te continueren of intensiveren.
Met de samenvoeging van de vier stadsdelen zal ook sprake zijn van harmonisatie van het sportbeleid van het nieuw gevormde stadsdeel. De ambities, zoals nu geformuleerd in de sport- en beweegplannen, zullen worden
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meegenomen in de totstandkoming van het nieuwe sportbeleid. Resultaten
van in 2009 ingezette activiteiten vormen ook belangrijke input voor het
nieuwe sportbeleid. Bijvoorbeeld in het kader van structurele oplossingen op
het gebied van ruimtegebruik en op het gebied van intensieve aanpak voor
moeilijk te bereiken doelgroepen. Dit mede in het kader van de groeiende
problematiek van overgewicht en obesitas.
Afhankelijk van de fase waarin de harmonisatie zich bevindt, zullen we de
plannen en begroting voor 2010-2012 nader uitwerken voor ofwel de Baarsjes of voor het nieuwe stadsdeel.
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Bijlage 1 Bronnen

Geïnterviewde personen:
• Urjan van Dienst, afdelingsmanager SBW;
• Brahim Immoula, beleidsadviseur fysiek domein;
• Niels Eriks, stagiair combinatiefuncties;
• Annemarie Rotteveel, beleidsadviseur WMO, zorg en ouderen;
• Jessey Jacobus Durand, senior beleidsadviseur jeugd- en jongeren beleid;
• Wendelmoet Nijland, coördinator Brede School Loket;
• Ouarda Farouk, beleidsmedewerker Talentontwikkeling;
• Sheila Hulsthoff, beleidsadviseur Talentontwikkeling.
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Bijlage 2 Beschikking middelen Sportplan
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Bijlage 3 Halfjaarrapportage sportbuurtwerk

Periode: 1ste halfjaar 2009
Doelstelling Nota Sport
in Beweging (zie hoofdstuk 4):
1) Het bieden van accommodaties

2) Het inrichten van de
openbare ruimte

3) Het versterken van de
sportstructuur

Tot welk (tussen)product
leidt dit?
Onderzoeken mogelijkheden
voor een sporthal ism stadsdeel Oud West
De gymzalen basisscholen
extern toegankelijk met verschillende activiteiten, voldoende opslagruimte, volwaardige was- en
kleedruimten, waar mogelijk
worden de gymzalen geoptimaliseerd, één gymzaal
met was- en kleedruimte
wordt volledig op bewoners
met een lichamelijke beperking toegerust, exploitatie
van Sportplaza Mercator.
Speelruimtebeleidsplan: in
stand
houden en aanleggen speelpleintjes en sportveldjes
Vrijwilligerspool van assistenten

Ouderenparticipatie
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Stand van zaken:

Wordt stedelijk opgepakt. Daarnaast realisatie Chassekerk als
sportaccommodatie.
Gymzaal PO school St. augustinus deur wordt aangepast en er
wordt onderzocht of er een toilet
gemaakt kan worden.
Activiteiten lopen volgens planning,
Exploitatie Sportplaza ook.

Wordt uitgevoerd. Meidoornschool wil van speelplaats een
sportplek maken
Corantijn school: realisatie Krajicekveld eind 2009.
Twee jongens uit de buurt zijn
inmiddels vaak assistent en aan
het helpen bij sbw activiteiten.
Vrijwillig lukt dit niet. Jongeren
willen een zakcentje. Dit zal dus
anders aangepakt moeten worden. (soort project als Jeugd
neemt de leiding, Westerpark).
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om vanuit het extra budget voor het Sportplan een plan
te maken voor het verbeteren
van vrijwilligersbeleid op het gebied van sport..
Tijdens de zomerperiode zijn
ouders geïnformeerd over het
Sportbuurtwerk, inmiddels zijn elf
ouders bereid gevonden om mee
te denken over toekomstige
sportontwikkelingen in De Baarsjes. De vraag is nu hoe we dit
gaan organiseren. Voorheen is
ongeveer tot drie keer toe een

DSP - groep

Sportnetwerk: bestaat uit
vertegenwoordigers Verenigingen, basisscholen, vrijwilligers en SBW coördinatie:
SBW
De verenigingen houden
nauwkeurig presentielijsten
bij.

De verenigingen ontvangen
voor deelname aan het
sportnetwerk een financiële
bijdrage voor de
aanschaf van materialen.

4) Het bieden van activiteiten van het Sportbuurtwerk

Ter stimulatie van bewonersinitiatieven heeft het stadsdeel de subsidieregeling
voor vrijwilligersorganisaties
ingezet
Vrouwenfitness (project)

Uitbreiding SBW,eerst op
jeugd, dan op alle leeftijdsgroepen
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bijeenkomst georganiseerd die
iedere keer niet door is gegaan.
Nu wordt gekeken naar mogelijkheden om vanuit het extra budget voor het Sportplan een plan
te maken voor het bevorderen
ouderenparticipatie.
Gerealiseerd, er is per school
een sportplan en verschillende
vertegenwoordigers zijn daarbij
betrokken. Sbw is spin in web.
Verenigingen verzorgen lidmaatschap. Het streven is om één
pasjessysteem op het gebied van
sport te ontwikkelen ism andere
stadsdelen. Gesprekken hierover
vinden plaats met Sportpas- west
Klopt. Een aantal verenigingen
kunnen een jaarlijkse aanvraag
doen bij sbw. Sommige maken
hier wel en sommige maken hier
geen gebruik van. Inmiddels doet
capoeria en basketbal dit. Softtennis voor kinderen maakt alleen gebruik van kennis en Judo
regelt dit vooral zelf.
Is ism Ewoud opgepakt. Er wordt
gekeken of het mogelijk is om de
huurtarieven voor bewonersinitiatieven te verlagen.
Dmv een sportprogramma doen
meer dan 60 allochtone vrouwen
mee aan sport. De meeste allochtone vrouwen met weinig tot
geen sportervaringen sporten
gemiddeld twee keer per week.
Het doel is vooral conditieverbetering en gewichtsverlies, omdat
veel vrouwen last hebben van
overgewicht. Vrouwen komen
daarnaast met elkaar in contact
en leren de Nederlandse taal.
Het programma is nu afgelopen,
vrouwen worden doorverwezen
naar DWI voor evt. vervolg.
Wekelijks vinden er 15 (excl.
onderwijs- en speeltuin activiteiten) buurtactiviteiten plaats voor
de doelgroep 2 tot en met 61
jaar. Voor de jongste organiseren
we op zaterdag peuterdans,
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waarbij ouders actief meedoen.
Voor de oudste is er elke vrijdagmiddag softtennis. De focus
ligt zoals gevraagd bij de jeugd
en jongeren (bijlage laatste activiteiten programma). Enkele opvallende resultaten zijn:
• Survivalkamp in januari
ism streetcorner. Doelgroep jongeren rondom
Columbusplein.
• Groot voetbal toernooi op
balboaplein ism stadsspelen.
• Op woensdagmiddag een
winterkampioenschap
voor doelgroep 6 tm 12
jaar.
• De activiteit funboks voor
doelgroep 7 tm 21 is verbeterd.
• Mei is de sporthal Jan
van Galen gesloten dus
ook zaterdag activiteit
jongenvoetbal
• Dinsdagavond voor 16+
extra voetbal activiteit
ism the Mall ontwikkeld.
• 5 mei bevrijdingsevenement op Columbusplein
ism Dock
• Lentespelen zijn 6 mei
van start gegaan.
• 16 mei tijdens feest op
hudsonstraat ondersteunend aanwezig geweest
• Hemelvaartsdag hebben
we de lentespelen op het
Kortenearplein georganiseerd.
Signalering
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Gebeurt.
De afgelopen periode hebben we
globaal de volgende signaleringen gedaan:
• Geweld
• Discriminatie
• Vernieling
• Diefstal
• Veiligheid.
De signaleringen worden geregistreerd en per incident wordt een
aanpak bepaald. Dit wordt ism
Netwerkcoordinator als met de
desbetreffende verantwoordelijke
gedaan. In de afgelopen periode
is er twee keer aangifte gedaan.
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5) Het regisseren van kennismakingstrajecten

JUMP-in

Loopt volgens planning, voor
uitkomsten zie presentatie RC 6
mei. Sport- en beweegplan per
school is afgestemd voor 20092010.

minimaal acht sportverenigingen een dépendance.

Er zijn zeven dependances gerealiseerd. Ontwikkeling achtste
dependance voor mogelijk Korfbal is in volle gang.
Ihkv Jump in zijn de laatste twee
maanden van afgelopen schooljaar alle kinderen gemeten en
gewogen.
Gerealiseerd.
Website Stadsdeel De Baarsjes
is up-to-date.
Website brede schoolloket ism
Akros is up-to-date
Gerealiseerd
Gerealiseerd

leerlingvolgsysteem

6) Het verstrekken van informatie over sportaanbod

Overzicht stimuleringsaanbod op website

Link naar sportpagina
Link naar kortingsregelingen
Doelstelling tav programma
5.1 Speeltuin en mobiele
speeltuin

Tot welk (tussen)product
leidt dit?

Stand van zaken:

1) Kinderen ontdekken en
ontplooien hun talenten.

Mobiele speeltuin, minimaal
6 keer week 1 keer op een
plein.

Gerealiseerd.
Januari inventarisatie gemaakt
over stand van zaken tussenschoolse activiteiten als ook de
naschoolse activiteiten. Februari
gestart met de tussenschoolse
activiteiten tot begin april bij
scholen die bekend waren
met het concept. Eind april gestart met nieuw tussenschoolsen naschoolsaanbod, waarbij we
elk plein en school in de wijk
bezoeken. (zie bijlage; tussenschoolsaanbod). Daarnaast
wordt er een plan gemaakt voor
het nieuwe schooljaar.

Op drie speeltuinen minimaal 1 x per week begeleide
spelacitiviteit

Gerealiseerd.
Speeltuinen Speurtocht in de
Baarsjes was de titel van de officiële bekendmaking dat het programma in de speeltuinen georganiseerd wordt door het
Sportbuurtwerk. Zorgen voor
begeleidingen en creëren van
veiligheid zijn daarbij de prioriteiten. Hier is dan ook vanaf januari
hard aan gewerkt. Zorgen voor
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Opvallend
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rust en een duidelijke structuur is
dan ook waar we als eerste aan
gewerkt hebben. In de winterperiode zijn de speeltuinen door
een medewerker van Sportbuurtwerk bemand van 12.00 tot
18.00 uur. Tussen 13.00 en
14.30 kan de medewerker pauze
nemen en andere werkzaamheden verrichten. In de zomerperiode blijven de medewerkers door
de weeks een uur langer open,
daarnaast is ervoor gekozen om
zondagmiddag Speeltuin Plan
West te openen.
De medewerkers worden gemotiveerd om een programma te
ontwikkelen afgestemd op de
vraag/ doelgroep.Begin maart
heeft een stagiaire op alle speeltuinen een wekelijks terugkerende activiteit georganiseerd genaamd: baarsjes got talent!
Inmiddels is deze formule geïntegreerd binnen de naschoolse
activiteiten van de mobiele speeltuin.
Meer dan andere pleinen zijn het
Columbusplein en Mercatorspeeltuin publieke ruimtes waar
iedereen welkom is. Het programma wat Sportbuurtwerk
ontwikkeld is vooral tot 14 jaar en
jonger en toch zijn er ook andere
doelgroepen die zich op het plein
bevinden en wat willen. Contact
hebben met de verschillende
doelgroepen en bieden van duidelijkheid is een belangrijk kenmerk van de aanpak die Sportbuurtwerk hanteert. Medewerkers
steken tijd en energie in het bewaken van de prioriteiten die er
gesteld zijn, namelijk: begeleiding van activiteiten en zorg
hebben voor veiligheid. Het eerste half jaar is hier dan ook extra
aandacht voor geweest. Opvallend is dat deze werkwijze inmiddels een goede basis is om verder te groeien.
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