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Actiepunten 
Dit is de lijst met actiepunten die tot nu toe ingediend zijn. Deze actielijst wordt maandelijks 

bijgewerkt. Gerealiseerde actiepunten herken je aan de , nieuwe actiepunten zijn toegevoegd en 
punten die niet gerealiseerd kunnen worden, vallen af. Huidige en nieuwe partners zijn welkom om 
mee te doen. Laat je inspireren door de lijst met punten hieronder.  

 

Sterk en samen  
 

1. Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken 
a. Het instellen van een sport(advies)raad/klankbordgroep om samenwerking tussen 

gemeente en verenigingen te bevorderden en voor het ophalen van behoeften voor 
kennisdeling/ thema-avonden. SSWW/Adviesraad, Duikvereniging Zeus Faber, SSW, 
TV Niedorp en Sportfederatie Breezand willen hierover meedenken. Team 
Sportservice kan ondersteunen.  
Voortgang > procesbegeleider is aangesteld m.b.v. financiering van het NOC*NSF en 
de Rabobank. Er is een werkgroep samengesteld die inmiddels een stappenplan 
heeft opgesteld.  

b. Om de uitwisseling van kennis en informatie tussen sportbestuurders te bevorderen 
gaat de gemeente Hollands Kroon onderzoeken of er een interactief digitaal platform 
(Sportforum) kan worden gecreëerd. Bestuurders van SV Wieringerwaard, DWOW 
Handbal en TV Anna Paulowna gaan meedenken over de inrichting.  

c. SSWW/Adviesraad gaat meerdere keren per jaar gezamenlijke 
ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor alle sportverenigingen/organisaties in 
de Wieringermeer (± 35). 

d. SSWW/Adviesraad gaat met de gemeente Hollands Kroon in overleg om een 
vrijwilligersdag te organiseren (vb. festival voor alle vrijwilligers). 

e. SSWW/Adviesraad gaat verschillende sporten binnen de Wieringermeer aan elkaar 
verbinden met als doel het versterken en verfrissen van het sportaanbod en nieuwe 
mogelijkheden aanbieden. Er worden plannen gemaakt voor een jeugdtriatlon met 
de focus op een groepsinschrijving en onderlinge samenwerking, laagdrempelig. 
 

2. Versterking sportorganisaties én vergroting participatie 
a. SSWW/Adviesraad gaat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt inzetten 

voor ondersteuning werkzaamheden bij Zwembad De Terp. 
b. Incluzio gaat reïntegratie, participatie en dagbesteding in de sport bevorderen voor 

allerlei doelgroepen uit WMO/Jeugdwet/inburgering/W&I. 
c. SSWW/Adviesraad gaat er voor ijveren dat ouderen en ook dementerenden een 

zinvolle dagbesteding kunnen vinden bij sportclubs en in sportaccommodaties. 
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d. De gemeente Hollands Kroon gaat bedrijven die bij aanbestedingen verplicht zijn om 
ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in te zetten gelegenheid 
bieden om deze mensen ook in te zetten voor werkzaamheden bij sportclubs.  

 
3. Delen accommodaties en materialen 

Ideeën zijn welkom! 
 

4. Openbare ruimte beweegvriendelijker 
a. De gemeente Hollands Kroon gaat zich inzetten om wandel- en fietsroutes veiliger en 

aantrekkelijker te maken, met name ook de routes van seniorenwoningen naar 
voorzieningen. SSWW/Adviesraad denkt mee en legt de contacten en brengt 
verbinding tot stand. 

b. RKBS De Marinx en IKC Spoorbuurt gaan schoolpleinen uitdagend(er) maken om te 
bewegen voor, tijdens en na schooltijd. 

c. SSWW/Adviesraad gaat i.s.m. de gemeente Hollands Kroon aantrekkelijke fietsroutes 
verkennen tussen de vier dorpen in de Wieringermeer (uitzichtpunten/bankjes).  
 

5. Verduurzaming sportaccommodaties 
a. Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer die deze willen 

verduurzamen en willen besparen op energie gaan gebruik maken van de 
energiescans die door de landelijke sportorganisaties worden aangeboden. O.a. AV 
Dokev, DWOW Voetbal en Stichting Sportcentrum Wieringen gaan hiermee aan de 
slag. SSWW/Adviesraad gaat hiervoor promotie maken bij alle sportverenigingen. 
Voortgang > DWOW heeft aanvraag ingediend en toegekend gekregen voor de 
Groene Club van de KNVB. 
 

6. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders 
a. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon en de gemeente Hollands Kroon gaan 

onderzoeken op welke wijze sportclubs structureel beter kunnen worden 
ondersteund in hun functioneren door de inzet van buurtsportcoaches voor 
verenigingsondersteuning/-advisering en deskundigheidsbevordering van 
(bestuurlijk) kader. 

b. SSWW/Adviesraad gaat met ondersteuning vanuit de landelijke sportorganisaties en 
Rabobank voor haar sportverenigingen (en geïnteresseerde inwoners) activiteiten 
organiseren op het gebied van sport en welzijn (gastspreker, gezamenlijke workshops 
ledenwerving, cursus vertrouwenspersoon, modern besturen, gezonde levensstijl, 
jongeren interesseren voor vrijwilligerswerk). 

c. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon gaat ook elders in Hollands Kroon de 
behoeften peilen aan themabijeenkomsten en cursussen voor deze clusteren en 
vervolgens (laten) organiseren. 

Gezond en wel 
 

7. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving 
a. GGD HN/In Control of alcohol & drugs en Brijder Jeugd Preventie ondersteunen 

sportclubs die het gebruik van alcohol en drugs willen beperken of hun complex 
rookvrij willen maken, op verzoek met voorlichtingsmateriaal, trainingen en 
praktische tips. 
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b. GGD HN/In Control of alcohol & drugs ondersteunt sportclubs bij het formuleren van 
alcoholbeleid. 

c. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon gaat in samenwerking met Team:Fit op 
verzoek sportclubs met kantine ondersteunen bij het gezonder maken van hun 
assortiment. 
 

8. Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten 
a. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon en Den Helder gaan het lokale en 

regionale aanbod van aangepast sporten verder in kaart brengen en de website 
Uniek Sporten breder onder de aandacht brengen van de doelgroepen. 

b. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon gaat in samenwerking met 
sportaanbieders een maatjessportdag organiseren voor mensen met een beperking 
en begeleiders. GV Dokev doet mee. 

c. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon gaat aanbieders van aangepast sporten 
ondersteunen met informatie en themabijeenkomsten.  

 
9. Meer ouderen in beweging 

a. SSWW/Adviesraad en GV Advendo gaan in woonzorgcentra Lelypark en 
Whiringerlant de behoefte inventariseren aan sport en bewegen voor jong en oud, 
en vervolgens, eventueel met ondersteuning van Team Sportservice Schagen - 
Hollands Kroon, een aanbod organiseren. 

b. LSBO en GV Advendo gaan meer ouderen in beweging brengen door ‘bewegers’ te 
koppelen aan ‘toekomstige bewegers’ en promotie te maken voor aanbod.   

c. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon ondersteunt sportclubs bij het opzetten 
van een Old Stars sportaanbod. 

d. SSWW/Adviesraad en Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon gaan Sportdorp 
Wieringermeer voortzetten en deze aanpak voor activering van senioren meer 
uitdragen om andere kernen in Hollands Kroon te inspireren om hiermee ook aan de 
slag te gaan.  

e.  GV Advendo gaat rollatorgym opzetten.  
f. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon gaat valpreventietrainingen organiseren 

met aansluitend sportaanbod voor ouderen. 
g. LSBO en Activiteitenvereniging De Meerpaal Middenmeer gaan fietstochten voor 

senioren organiseren en begeleiden.  
h. De Durpers willen elektronische scoreborden aanschaffen, zodat wedstrijden beter 

georganiseerd kunnen worden, het publiek de wedstrijden goed kan volgen en op 
deze manier meer ouderen te enthousiasmeren voor de biljartsport.  

 
10.  Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten 

a. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon gaat in samenwerking met 
maatschappelijke organisaties een aanbod voor bewegen in de openbare ruimte 
opzetten (vitality club, wandelen).  

b. De gemeente Hollands Kroon gaat na of de Meedoen-regeling nadrukkelijker onder 
de aandacht kan worden gebracht bij uitkeringsgerechtigden en of een aanvullende 
regeling mogelijk is voor mensen die net boven de inkomensgrens zitten maar 
financieel niet in staat zijn om te sporten. 

 
11.  Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg 
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a.  Fysiotherapie Bianca Huiberts, AV Dokev en Fit2Fight gaan onderzoeken of en 
hoe het bestaand aanbod aan laagdrempelig bewegingsprogramma’s dat regionale 
sportaanbieders onder supervisie van een fysiotherapeut organiseren kan worden 
verbreed en verankerd. 

b.  SSWW/Adviesraad gaat samen met EHBO Vereniging Wieringermeer jaarlijks 
AED- en EHBO-cursussen organiseren voor alle verenigingen in de Wieringermeer die 
daarvoor belangstelling hebben.  

c. Team Sportservice Schagen - Hollands Kroon en Den Helder zullen aanhaken bij een 
netwerkbijeenkomst in het kader van ‘Noordkop Gezond voor Elkaar’ een 
bijeenkomst organiseren voor aanbieders laagdrempelige sport en beweging, 
fysiotherapeuten en zorgverleners om onderlinge contacten te bevorderen en 
doorstroommogelijkheden van zorg naar sport te vergroten. 

Veel en vaardig 
 

12.  Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen 
a.  Team Sportservice Schagen | Hollands Kroon gaat bevorderen dat Incluzio, 

Wonen Plus Welzijn en huisartsen (eenzame) mensen toeleiden naar de 
wandelgroep die AV Wieringermeer organiseert vanuit het Sportdorp.  

b. SSWW/Adviesraad gaat samen met de verenigingen een gezamenlijke sportdag 
(Meerlympics) organiseren in de vier dorpen van de Wieringermeer. 

c. SSWW/Adviesraad neemt in samenwerking met Wonen Plus Welzijn, Incluzio en 
zwembad De Terp het initiatief om voor (jong)volwassen statushouders en andere 
mensen met een migratieachtergrond een aanbod voor leszwemmen op te zetten 

d. AV Wieringermeer, IJsclub Wieringerwerf e.o. gaan i.s.m. SSWW/Adviesraad een 
Obstacle Run organiseren.  

e. Zwembad De Terp gaat bedrijven en instellingen benaderen voor activiteiten in vrije 
uren.  

f. Arnold's Personal Training gaat bedrijfsfitness voor zowel binnen- als buitensporten 
aanbieden. 

g. GV Dokev gaat sportdagen voor alle leeftijden organiseren. 

h.  SSWW/Adviesraad gaat in de Zuiderzeehal een Gameday organiseren waarin 
reguliere sport en E-sport samengaan.  

i. AV DOKEV gaat 2x per jaar een bosloop organiseren, deelnemers kunnen onder 
begeleiding van trainers wandelen of hardlopen. 

j.  AV DOKEV en Fit2Fight organiseren een open trainingsdag voor alle leeftijden en 
niveaus. LET OP: de trainingsdag wordt verplaatst naar het voorjaar van 2021. De 
voorbereiding ivm corona vergt meer tijd. 
 

13.  Extra voorzieningen om sport en bewegen te bevorderen 
a. De gemeente Hollands Kroon gaat onderzoeken of en op welke wijze investeringen 

van sportclubs voor nieuwbouw, verduurzaming of renovatie kunnen worden 
gefaciliteerd (garantstelling, renteloze leningen). 

b. SV Kleine Sluis gaat een verhard handbalveld veranderen in een zandveld, zodat 
nieuwe vormen van sportbeoefening binnen de club mogelijk worden en ook nieuwe 
leden kunnen worden aangetrokken. 

c. Handbalvereniging ZAP gaat een beachveld aanleggen waardoor het mogelijk wordt 
om ook in de zomer actief te blijven, samen met andere verenigingen nieuwe 
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activiteiten te organiseren en nieuwe doelgroepen te bedienen.  
Voortgang > beachveld is aangelegd, contact met volleybalvereniging is gelegd, na de 
zomer gaat Team Sportservice in gesprek met ZAP. 

d.  TV De Venne gaat het mtb-parcours in het Dijkgatbos uitbreiden met technische 
onderdelen om het parcours aantrekkelijker te maken als trainingslocatie voor eigen 
(jeugd)leden en recreatieve rijders. Door deze aanpassingen kan het parcours ook 
gebruikt worden door bootcampgroepen of voor een bosloop. TV De Venne heeft 
samenwerkingen met  KNHS-paardensport, atletiekvereniging AVW,  HRTC DOK in 
Den Helder, scouting Die Robben en Cycling Wieringermeer. 

 
14.  Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie 

sport en bewegen 
a. De gemeente Hollands Kroon gaat, in overleg met Team Sportservice Schagen - 

Hollands Kroon en sportaanbieders, na of er sportbuddyproject kan worden opgezet 
waardoor de drempel naar sportclubs voor vluchtelingen (met name volwassenen) 
verlaagd kan worden en zij meer gaan sporten. 

b. MEE & De Wering en Noordkop voor Elkaar gaan in de Kop van Noord Holland het 
maatjesproject - zoeken van (sport)maatje via digitaal platform - meer onder de 
aandacht brengen. 
 

15.  Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs en 
kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen 

a. Verschillende sportaanbieders (GV Dokev, Arnold’s Personal Training, zwembad Den 
Krieck) die clinics, kennismakingslessen of andere sportactiviteiten in de 
schoolsetting willen verzorgen gaan in gesprek met kinderdagverblijven, scholen en 
organisaties voor buitenschoolse opvang die daarvoor belangstelling hebben (IKC 
Spoorbuurt en RKBS De Marinx).  

b.  Kappio kinderopvang gaat voor haar pedagogisch medewerkers een opleiding 
Beweegkriebels verzorgen waardoor in al haar locaties kinderen van 0 tot 4 jaar tot 
meer bewegen kunnen worden gestimuleerd. 

c. Kinderopvang Hollands Kroon wil kinderen van de sport BSO kennis laten maken met 
diverse sporten. 


