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Inleiding

Het project ‘Ooststellingwerf in Beweging’ wordt uitgevoerd in de 

periode 2013 t/m 2016 in de gemeente Ooststellingwerf. De activi-

teiten worden gefaseerd uitgevoerd in de diverse dorpen van de 

gemeente. 

In dit derde jaarverslag zijn wij als buurtsport tweeënhalf jaar actief. 

Er is al een heleboel gebeurd en graag geven wij u inzicht en een 

overzicht van de activiteiten die ontplooid zijn in 2015.

Wij wensen u veel leesplezier! 

Namens de stuurgroep ‘Ooststellingwerf in Beweging’.

Sierd de Boer

Voorzitter 
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1. Organisatie 

Team Buurtsport

De uitvoerende organisatie van de buurtsport Ooststellingwerf is 

Stichting Scala. Er waren in 2015 vijf buurtsportcoaches (BSC) beschik-

baar om ‘Ooststellingwerf in Beweging’ uit te voeren. Vier van deze 

buurtsport-coaches zijn in dienst van Stichting Scala. Eén BSC is in 

dienst van Stichting Comperio.  

In december van het jaar 2014 werd duidelijk dat het aantal fte uit-

gebreid kon worden met een halve fte per januari 2015. Het team 

is uitgebreid met een buurtsportcoach voor het taakgebied ‘wijk en 

dorp’. 

Het buurtsportwerk is onderverdeeld in twee grote taakgebieden. 

Drie buurtsportcoaches waren dit jaar werkzaam in de wijken en 

dorpen en ter ondersteuning van de sportverenigingen. De andere 

twee buurtsportcoaches waren werkzaam binnen het basisonder-

wijs. Zij hebben ondersteuning geboden in het bewegingsonder-

wijs en bij andere (naschoolse) sport c.q. beweging gerelateerde 

activiteiten. Er is overlap in de twee taakgebieden, zoals de na- 

schoolse activiteiten, daar waar nodig springen de collega buurt-

sportcoaches bij. 

Samenwerking

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van buurtsport Oost-

stellingwerf is het samenwerken met andere partijen. Belangrijke 

partners in de samenwerking zijn: het basisonderwijs, het voort-

gezet onderwijs, sportverenigingen, zorgaanbieders, (bewoners)

commissies, Plaatselijk Belangen en particuliere sportaanbieders. 

Per dorp wordt onderzocht waar er samenwerking mogelijk is, 

welke rol de buurtsportcoaches hier in kunnen spelen en hoe zij 

zoveel mogelijk mensen in beweging kunnen krijgen. Op veel 

onderdelen is de samenwerking al op gang gekomen. Een voor-

beeld hiervan is de vakantieactiviteiten, hier worden actief lokale 

(sport)verenigingen bij betrokken. Het is de bedoeling dat gedu-

rende de gehele projectperiode de contacten met de hierboven 

genoemde partijen sterker worden. 

Stagiaires

Stagiaires van de hbo-opleidingen Sport, Gezondheid & Manage-

ment van de Hanzehogeschool te Groningen en Culturele en Maat-

schappelijke Vorming van de NHL te Leeuwarden hebben onder 

begeleiding van de buurtsportcoaches begin 2015 de resterende 

buurtscans uitgevoerd in Oldeberkoop, Nijeberkoop, Elsloo, Appel-

scha, Ravenswoud en Langedijke. Dit resulteerde in conclusies en 

aanbevelingen waar de buurtsportcoaches verder mee aan de slag 

zijn gegaan. In 2016 wordt er verder gewerkt aan de implementatie 

van de buurtscans tot uitvoerbare actieplannen. Hier zullen de buurt-

sportcoaches, waar haalbaar, stagiaires van bovenstaande hbo-

opleidingen bij blijven betrekken. De CIOS-studenten van het tweede 

en derde jaar ondersteunen en voeren activiteiten uit voor het buurt-

sportwerk, waaronder vakantieactiviteiten, naschoolse activiteiten 

en pleinspelen. Vanuit de sleutelfiguren in Fochteloo, die de buurtsport-

coaches essentieel vinden bij de totstandkoming van de buurtscans,

is tot op heden geen respons gekomen.

2.  Uitvoering in wijken en dorpen
In 2015 is het werkgebied uitgebreid naar Oldeberkoop, 

Nijeberkoop, Elsloo, Makkinga, Langedijke, Ravenswoud, 

Fochteloo en Appelscha. In deze gebieden zijn eerst de buurts-

cans uitgevoerd. Vooraf is contact opgenomen met de 

Plaatselijke Belangen en daar waar mogelijk hebben die gehol-

pen bij het opzetten en uitvoeren van de buurtscans. Aan de 

hand van de gegevens uit de buurtscans is er, waar er behoefte 

bestond, begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. 

In verschillende dorpen is voor de uitvoering van de beweegin-

terventies aangesloten bij de bestaande activiteitenwerkgroepen. 

In de dorpen Oldeberkoop en Langedijke zijn er activiteitencom-

missies opgezet. Deze commissies voeren de activiteiten uit die 

vanuit de buurtscan naar voren zijn gekomen voor de verschil-

lende doelgroepen, zoals het stratenvolleybal en de survivalacti-

viteiten. 

De start van de uitvoering werd in de grotere kernen voorafge-

gaan door een kick-off. Het afgelopen jaar hebben deze plaats-

gevonden in Oldeberkoop en Appelscha.
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3.  Impressie van de activiteiten:

Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de uitgebreidejaarrapportage 2015.
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Gemeente breed

Periode Beweeginterventie Omschrijving

Zomer Zwemmen statushouders In samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk, LACO Oosterwolde en dankzij 
subsidies van de Janke Dijkstra de-Groot Stichting en de Lionsclub Oosterwolde hebben 
10 statushouders uit de gemeente Ooststellingwerf gedurende 10 weken gewerkt aan 
hun zwemvaardigheid, zelfredzaamheid en watergewenning. Stagiaires van de afdeling 
buurtsport en vrijwilligers verzorgden de begeleiding van de deelnemers.

Zomer KNVB straatvoetbaltoernooi In Appelscha werd de gemeentelijke finale van het KNVB straatvoetbal georganiseerd 
voor de buurtsportcoaches, 150 enthousiaste kinderen uit de F-, E- en D-jeugd deed mee. 

Oosterwolde-Langedijke

Periode Beweeginterventie Omschrijving

Heel jaar Fietsmoment senioren Het geïnitieerde hometrainer fietsmoment in Rikkingahof is in het jaar 2015 gecontinueerd 
en blijft succesvol, daarnaast gaan de deelnemers tegenwoordig het hele jaar door met 
fietsen. Bewegen wordt hier als middel ingezet om de sociale cohesie te versterken. De 
coördinatie ligt bij de buurtsportcoaches en de begeleiding wordt verzorgd door 3 
enthousiaste vrijwilligers.

Door het jaar 
heen

Kinderactiviteiten Kinder 
Kwartiertje Haerenkwartier

Door het jaar heen hebben de activiteitencommissie uit het Haerenkwartier en de buurt-
sportcoaches nauw samengewerkt. Begin 2015 is de commissie vernieuwd en dit resul-
teerde in een nieuwe activiteitenkalender voor de jeugd. De buurtsportcoaches hebben 
een rol gespeeld in zowel de ontwikkeling, promotie als uitvoering van (een deel) van de 
kalender. De activiteiten varieerde van een zeskamp, spokentocht, fitness tot pietengym. 
In 2016 wordt deze samenwerking voortgezet.

Najaar Inactieve volwassenen in 
beweging

Uit de enquêtes is veelvuldig naar voren gekomen dat volwassenen een drempel ervaren 
om in beweging te komen. Dit kan een financiële, lichamelijke of sociale drempel zijn. 
Voor deze mensen is bij Stichting Scala een beweegmoment ontwikkeld onder professio-
nele begeleiding van buurtsportcoaches, stagiaires en vrijwilligers. Inmiddels is er een 
enthousiaste groep ontstaan die wekelijks in beweging is. Gedurende de warmere 
maanden zal het beweegmoment zich verplaatsen naar het Fitnesskwartier in 
Oosterwolde.

Najaar Activiteitencommissie 
Langedijke

Mede door het wegvallen van de basisschool zijn de buurtsportcoaches benaderd of zij 
een rol kunnen spelen in het continueren van een naschools aanbod in Langedijke, 
hierdoor hoopt de activiteitencommissie de binding en leefbaarheid in stand te houden. 
De buurtsportcoaches hebben in dat kader vanaf de zomer een aantal activiteiten 
aangeboden op het sportveld. Er zijn aan het einde van het jaar een aantal plannen 
geopperd en uitgewerkt om dit uit te breiden naar meerdere doelgroepen/leeftijds-
categorieën uit het dorp.
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Haulerwijk-Haule-Waskemeer-Donkerbroek

Periode Beweeginterventie Omschrijving

Door het 
jaar heen

Jongerenactiviteiten Gedurende het hele jaar is er voor de jeugd uit Haulerwijk en omstreken een aan-
tal activiteiten georganiseerd in samenwerking met Scala jongerenwerk en de 
werkgroep ‘meer voor jeugd’. Voorbeelden hiervan zijn de  streetsports, street-
dance, voetbaltoernooi en bubbelvoetbal. Deze activiteiten zijn allen goed bezocht 
door de lokale jeugd. In het najaar is hier middels een stagiair buurtsport de 
opdracht bijgekomen om volgens het Whoznext principe een activiteitencommis-
sie door en voor de jeugd op te zetten, dit wordt in 2016 gecontinueerd.

Najaar Combi-sport 
Donkerbroek

Naar aanleiding van de enquêtes is in Donkerbroek de activiteitencommissie 
‘actief Donkerbroek’ ontstaan. Zij organiseert jaarlijks meerdere beweeginterven-
ties, combi-sport is er 1 van. De combi-sport houdt in dat volwassenen om de 4 
weken een andere sport proberen, dit loopt het hele jaar door met uitzondering 
van de vakanties. Inmiddels is de combi-sport ondergebracht bij s.v. Donkerbroek.

Oldeberkoop-Elsloo-Makkinga-Nijeberkoop

Periode Beweeginterventie Omschrijving

Voorjaar Kick-off Oldeberkoop De sporthal MFA MeJander stond voor één dag in het teken van de sport- en 
beweegmarkt. Tijdens de kick-off konden alle inwoners deelnemen aan bekende 
en minder bekende sporten en beweegactiviteiten uit Oldeberkoop en nabije 
omgeving. Vooral de jeugd gaf hier massaal gehoor aan. De dag werd georgani-
seerd met behulp van lokale verenigingen die hun aanbod promootten. De animo 
bleek daarnaast uit het grote aantal vrijwilligers dat op de been was. Na evaluatie 
is besloten de sport- en beweegmarkt jaarlijks terug te laten keren in wisselende 
varianten. Zo is er reeds een senioren sport- en beweegmarkt georganiseerd.

Najaar Voetbaltoernooi 
en opzetten 
activiteitencommissie

In samenwerking met Scala jongerenwerk, een aantal ouders en de jongeren 
heeft in het najaar een gesprek plaatsgevonden met  aansluitend een voetbal-
toernooi. Tijdens dit overleg is er met de jongeren gesproken over de mogelijk- 
heden binnen het dorp en wat zij graag aan activiteiten zouden zien. Een 
belangrijke uitkomst van dit gesprek is dat zij graag sport en bewegen willen 
combineren met andere activiteiten en hier ook zelf een rol in willen spelen. 
Zij willen een activiteitencommissie voor en door de jeugd. 

Appelscha-Fochteloo-Ravenswoud

Periode Beweeginterventie Omschrijving

Zomer Bevrijdingsdag 
Appelscha

Er waren contacten gelegd voor de buurtscan. In samenwerking met SA3 
Appelscha zijn een aantal activiteiten georganiseerd. Zo hebben de buurt-
sportcoaches zich middels een aantal activiteiten gepresenteerd aan de 
aanwezigen op de Boelestreek.

Najaar Kick-off
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4. Inzet in het onderwijs

Ondersteuning scholen 

Periode januari – juli (2de helft schooljaar 2014-2015).

De twee buurtsportcoaches voor het basisonderwijs hebben in 

deze periode verdere invulling gegeven aan de ondersteunings-

wensen van de scholen zoals deze aan het begin van het school-

jaar waren aangegeven. Te weten: werken aan de hand van een 

planning; gebruik van de inzet van extra materialen (voor groep 

1-2 en/of groep 3-8); het verzorgen van voorbeeldlessen; onder-

steuning bij pleinspel; ondersteuning bij Koningsspelen en / of 

sportdagen. Het zwaartepunt van deze ondersteuning ligt bij het 

verzorgen van voorbeeldlessen waarbij de groepsleerkrachten 

altijd aanwezig zijn. Op deze wijze vindt er bijna in elke les een 

‘kennisoverdracht ’ plaats waar de groepsleerkrachten hun voor-

deel mee kunnen doen. Doel van al deze acties: kwaliteitsverbe-

tering van het bewegingsonderwijs. Vertrekpunt daarbij is dat de 

groepsleerkrachten verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van 

de eigen lessen bewegingsonderwijs.

Lekker Fit! Fryslân 

Met dit project worden leerlingen van basisscholen in Ooststellingwerf 

gestimuleerd om meer te bewegen, gezonder te leven en kennis te 

maken met verschillende sportverenigingen. 

De basisscholen die zich hiervoor hebben aangemeld hebben geko-

zen voor een één- of driejarig traject. Scholen kunnen ervoor kiezen om 

het gehele schooljaar aandacht te besteden aan dit thema of ervoor 

te kiezen om dit in een bepaalde themaperiode te doen. De meeste 

scholen kiezen voor de laatste optie. 

De buurtsportcoach kan de ondersteuning van Lekker Fit op een 

aantal vlakken verlenen:

•   Ondersteuning bij het aanbieden van het lespakket Lekker Fit! 

met werkboekjes en handleidingen. 

•   Afstemming met de school over de wijze van vormgeven aan 

het project: waar nadruk op te leggen.

•  Afspraken maken over de Lekker Fit periode.

•  Organisatie van een startmoment op schoolniveau.

•   Ondersteuning en advisering met betrekking tot implementatie 

van het lespakket.

•  Verzorgen van gastlessen bewegingsonderwijs.

•  Organiseren van sportkennismakingsactiviteiten.

•   Advisering over mogelijkheden van een gastles van een diëtiste 

(De Friesland Zorgverzekeraar vergoed voor 100% de kosten 

van deze inzet).

•   De gedeeltelijke financiële vergoedingen zijn mogelijk aange-

zien buurtsport Ooststellingwerf een gehonoreerde aanvraag 

voor bijdrage in de kosten bij De Friesland Ziektekosten-

verzekeraar heeft gedaan.
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Sport Op Basisscholen Extra (SOB Extra)

Vanaf schooljaar 2014-2015 is Buurtsport zich meer in gaan zetten 

voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken op het 

gebied van beweging. Speciaal voor deze groep is er een groep 

gestart waarbij deze kinderen 1 keer in de week in kleine groepjes 

onder begeleiding een extra beweegmoment krijgen: ‘Sport op 

Basisscholen Extra’ (SOB Extra). Het doel van deze groep is kinderen 

door extra begeleiding beter te leren bewegen en sporten. Hierdoor 

hopen wij het plezier in bewegen te vergroten, waardoor de aan-

sluiting naar de sportvereniging beter kan worden gemaakt. Om alle 

kinderen in beeld te krijgen is er onder schooltijd een screening 

gedaan, waarbij de kinderen verschillende kleine testjes hebben 

gedaan, zoals hinkelen, huppelen en stuiteren. 

Aan de hand van deze gegevens is er gekeken naar het niveau 

waarop de leerling op dat moment zit in verhouding met wat gemid-

deld op deze leeftijd gescoord wordt. Er is gestart met de kinderen 

van de groepen 3 en 4 van OBS Buttinga, OBS De Boekhorst, CBS In 

de Kring en SBO De Kampingerhof.

Naast de SOB Extra groep kunnen de kinderen ook worden doorver-

wezen naar de beweeggroep van de kinderoefentherapeuten. De kin-

deren kunnen doorstromen vanuit de kinderoefentherapie naar SOB 

Extra en andersom. Deze groep is in januari met 6 kinderen van ver-

schillende basisscholen uit Oosterwolde Zuid van start gegaan. Aan 

het eind van het schooljaar zijn de kinderen opnieuw gescreend en 

hebben de kinderen op basis van deze score een advies gekregen 

voor het volgende schooljaar. Vier kinderen zijn doorgestroomd naar 

een sportvereniging.

Naschoolse activiteiten

In de brede scholen MFS Zuid te Oosterwolde en de Samensprong 

in Haulerwijk werd al een aantal jaren een breed aanbod aan 

naschoolse activiteiten uitgevoerd. De activiteiten zijn zeer gevari-

eerd, knutselen, sporten, excursies, nieuwe media etc. De compo-

nent sport heeft extra aandacht gekregen.  

Deze naschoolse activiteiten worden gecoördineerd door Stichting 

Scala. Het bestaande aanbod is met de komst van ‘Ooststellingwerf 

in Beweging’ uitgebreid met meer sportactiviteiten. 

Volgens de fasering zijn de naschoolse activiteiten uitgebreid, zodat 

in 2015 alle kinderen kunnen deelnemen aan het naschools aan-

bod. Op elke school in ieder dorp krijgen de kinderen een flyer mee 

met het naschools aanbod dat in het (nabije) dorp plaatsvindt. 
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5. Overige activiteiten

Vakantiesportinstuiven

Tijdens de voorjaarsvakantie, zomervakantie (2 keer), herfstvakan-

tie en de kerstvakantie zijn in de dorpen Oosterwolde, Donkerbroek, 

Oldeberkoop, Haulerwijk en Appelscha sportinstuiven georgani-

seerd voor alle kinderen van de basisschool en leerlingen van het 

voortgezet onderwijs. Dit jaar is ervoor gekozen om de activiteiten in 

de meivakantie te laten vervallen in verband met de structurele 

lagere opkomst. Hiervoor zijn vakantieactiviteiten in de eerste en de 

laatste week van de zomervakantie teruggekomen, met wisselend 

succes qua opkomst. Voor de realisatie van deze vakantieactivitei-

ten is de samenwerking aangegaan met een groot aantal sportver-

enigingen en beweegfaciliteiten. Sinds de herfstvakantie worden ook 

jongerenactiviteiten georganiseerd. Tijdens de herfstvakantie was er 

voor de jongeren een voetbaltoernooi en in de kerstvakantie pan-

navoetbal en trefbal. 

Opkomst per vakantie:

                        

Oosterwolde Oldeberkoop Appelscha Haulerwijk Donkerbroek Jongeren

Voorjaarsvakantie 76 60 65 70

Zomervakantie (wk 1) 8 0 11 18 18 72

Zomervakantie (wk 6) 20 7 17 22 9 21

Herfstvakantie 51 35 26 22

Kerstvakantie 20 30 27 19

Geïnitieerde activiteitenwerkgroepen 

Dorp Activiteitenwerkgroep Naar aanleiding van Leden

Oosterwolde Rikkingahof Enquêtes BOON, Liante, vrijwilligers (3)

Oosterwolde Baggerloop Enquêtes Scoutinggroep de Biezenhutters, BOZ, 
vrijwilligers (6)

Oosterwolde Avondvierdaagse Enquêtes BOON, SAWONO, BOZ, Stellingwerf 
College, J.V.Oostenburg, vrijwilligers(6)

Oosterwolde Kinder Kwartiertje Contact Scala opbouwwerk Vrijwilligers (5)

Oosterwolde Sport en speldag Molukse wijk Benaderd Vrijwilligers (2)

Oosterwolde Inactieve volwassenen in beweging Enquêtes Stagiaires (2), vrijwilligers (2)

Donkerbroek Actief Donkerbroek Enquêtes Plaatselijk Belang, vrijwilligers(5)

Haulerwijk Meer voor jeugd Plaatselijk Belang, Chat, Scala jongeren-
werk, ‘t Honk

Haulerwijk Haulewelle Benaderd Vrijwilligers (5)

Makkinga Jeugdclub Makkinga Benaderd Vrijwilligers (7)

Oldeberkoop Voor en door jongeren Benaderd Scala jongerenwerk, Plaatselijk Belang, 
jongeren (4)

Waskemeer Combi-kooi Benaderd Plaatselijk Belang, DES

Langedijke Activiteitencommissie jeugd Enquêtes Plaatselijk belang, vrijwilligers (3)
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Jongerenwerk

Vanuit het jongerenwerk van St. Scala is een bijdrage geleverd aan 

het bereiken van doelstellingen van de buurtsport, andersom gaat 

dit ook op. Er is nauw contact tussen de afdelingen jongerenwerk en 

buurtsport, een aantal keer per jaar sluiten afgevaardigden aan bij 

elkaars teamoverleg. Daarnaast zorgen een aantal opdrachten van 

de stagiaires buurtsport voor een overlap in werkvelden. Zo zijn het 

jongerenwerk en de buurtsportcoaches gezamenlijk betrokken bij de 

eerder genoemde opdracht in Haulerwijk, het opzetten van een acti-

viteitencommissie door en voor jongeren. In Oldeberkoop is door het 

jongerenwerk en de buurtsportcoaches eenzelfde initiatief opgestart 

aan het einde van het jaar 2015. Het initiëren en uitvoeren van de jon-

gerenactiviteiten in de vakantie is ook een voorbeeld van deze samen-

werking. Daarnaast sluiten er geregeld MBO stagiaires van de 

afdeling buurtsport aan bij de jongerenbus, hier realiseren zij laag-

drempelige beweegactiviteiten voor de jeugd.

Stellingwerf College

Eén van de vakleerkrachten sport van het voortgezet onderwijs zit in 

de werkgroep Buurtsport en heeft zo een korte lijn naar het Stelling-

werf College. In de promotie van de activiteiten voor de jongeren 

wordt gebruik gemaakt van deze korte lijntjes. Ditzelfde geldt voor de 

uitvoering van grotere sport- of beweegevenementen. 

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de avondvierdaagse, 

een afgevaardigde van de afdeling lichamelijke opvoeding heeft zit-

ting in de werkgroep. Via deze weg worden leerlingen die het profiel 

lichamelijke opvoeding (LO2) hebben gekozen verbonden aan de ont-

wikkeling en uitvoering van de avondvierdaagse (2016). Bij andere 

grotere of kleinschaligere buurtsport activiteiten worden leerlingen via 

de maatschappelijke stages benaderd om een bijdrage te leveren.

Verenigingsondersteuning 

Sport Fryslân levert vanuit haar reguliere aanbod vraaggerichte 

ondersteuning bij deskundigheidsbevordering en stimulering sport-

deelname aan verenigingen. Het initiatief hiervoor ligt bij de sport-

verenigingen. Naast Sport Fryslân kan ook aan de Buurtsport 

ondersteuning worden gevraagd. Alle verenigingen in ons bestand 

zijn al in contact geweest met de Buurtsport. 

Voor de sportinstuiven en de naschoolse activiteiten is samenwer-

king gezocht met zoveel mogelijk sportverenigingen, zij bieden hun 

sport ter promotie van de vereniging aan. Dit zijn zowel verenigin-

gen die vanuit de buurtsport benaderd worden als verenigingen die 

zelf aankloppen en aangeven een terugloop in het ledenaantal te 

ervaren. De verwachtingen en expertise verschillen sterk per vereni-

ging, hieronder een impressie:   

Vereniging Onderwerp

‘T Plompke Op het gebied van professionaliteitsbevordering vrijwilligers/trainers.

s.v. Haulerwijk Ondersteuning jeugd en vrijwilligersbeleid

Darts Ketelhuis Haerenkwartier Promotieactiviteiten, naamsbekendheid

Peuter & kleutergym Elsloo Ledenwerving & naschoolse activiteiten

Sport Vereent Oldeberkoop Nijntje beweegdiploma

Alle verenigingen Masterclass “omgaan met bijzonder gedrag binnen sportsituaties”

DIO korfbal Ondersteuning opzetten kangoeroe club (peuter & kleuter korfbal)

Alle verenigingen Themabijeenkomst ‘themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen’

Stichting Snikkerun Klankbord organisatie

s.v. Donkerbroek Klankbord combi-sport Donkerbroek

Alle verenigingen (nagenoeg) Oldeberkoop Promotieactiviteiten sportmarkt Oldeberkoop
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Bemiddeling Jeugdsportfonds

De buurtsportcoaches zijn intermediair voor het Jeugdsportfonds 

Friesland. Gezinnen, scholen, belangstellenden kunnen bij de buurt-

sportcoaches informatie inwinnen over de ondersteuningsmogelijk-

heden voor financieel niet draagkrachtige gezinnen. De aanvragen 

bij het Jeugdsportfonds zijn rechtstreeks door de buurtsportcoaches 

gedaan tot augustus 2015. 

Na augustus is het Jeugdsportfonds ondergebracht bij Stichting 

Leergeld. Op deze manier kan er per gezin een beter overzicht worden 

gehouden van de totale toeslagen en aanvragen. De buurtsport-

coach heeft korte lijnen met veel ouders/ scholen en verenigingen. 

Daarom is ervoor gekozen dat de contacten ook via buurtsport kan 

blijven lopen, zodat zij de gegevens vervolgens naar Stichting 

Leergeld sturen die controleren of de aanvraag kan worden inge-

diend bij het Jeugdsportfonds. 

In 2015 zijn er in de gemeente Ooststellingwerf 39 kinderen bij een 

vereniging aan het sporten met behulp van dit fonds. 

Opkomst activiteiten basisscholen:

Aantal

Pleinspelen 454

Voorbeeldlessen 4149

Screening SOB extra 124

Gastles m.b.v. vereniging 1398

Lekker Fit 779

Peuteractiviteiten 102

Naschoolse activiteiten 1440

Vakantieactiviteiten 724

Schooltoernooien 1550

Vrijwilligers 157

Aantal deelnemers per leeftijdscategorie:

Doelgroep Aantal deelnemers Aantal activiteiten

0-12 jaar 1290 22

13-18 jaar 514 24

19-55 jaar 506 26

56+ 311 11

In totaal zijn er 227 vrijwilligers betrokken geweest bij deze activiteiten. Er zijn vier structureel wekelijks terugkerende activiteiten waar in totaal 

52 deelnemers aan meedoen. 

Buurtsport Ooststellingwerf
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