
organisatie idee

Hoge Ven Jong en oud samen sporten/denksporten

Hoge Ven Ouderen "sport" in en om ons gebouw. Lokalen voor kaarten, yoga enz. (rollatorloop op kiss and ride)

Team Sportservice Schagen Fonds voor mensen van 18-65 jaar (volwassenen) om aan beweegactiviteiten te kunnen deelnemen.

Team Sportservice Schagen
Verinden van diverse partijen/bew. aanbieders groepjes gebruikers én samenwerking én uitbreiden van de activiteiten op het 

Cruijf Court + Fitveld d.m.v. inzet van buurtsportcoach.

Faciliteren/sponsoren.

Hogeven Warmenhuizen Op de BSO: sportvereniging uitnodigen en sport aanbieden.

GGD Deelname ouderen aan sportactiviteiten stimuleren, ook voor sociale contacten.

Team Sportservice Cognitieve fitness voor ouderen/(licht)dementerenden.

Mensen die niet vele bewegen. Sportcaroussel, diverse sporten uitproberen.

MEE & De Wering Bij vrijwilligerstekort de samenwerking opzoeken met maatsch. organisatie -> duurzaam

STC Initiatief TV onderhoud (inzet verstandelijk gehandicapten op sportpark is mooi inititiatief)

SDD Openbare beweegpleinen geadopteerd door lokale verenigingen.

Lijf en Visie Blessurepreventie

Lijf en Visie Sociaal/maatschappelijk/zorg VERBINDEN!

WPW Wonen Plus Welzijn zoekt voor Doet & Ontmoet groepen contact met kindcentrum om samen te bewegen.

Hogeven Warmenhuizen Sjoelen, sammen, schaken met gr. 3 + 4 en ouderen.

MEE & De Wering

Wij draaien als maatschappelijke organisatie projecten voor de doelgroep die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken (?, 

autisme, depressie, burn-out, statushouders). Wij zetten sport in als middel zodat de deelnemers letterlijk geactiveerd 

worden -> 1e drempel naar de sportvereniging is genomen -> inclusie.

MEE & De Wering Verbinding sport en activering, duurzame uitstroom, zorgen voor meer vrijwilligers.

Golfbaan Dirkshorn Schoolsportdagen. Lager + middelbare (voorkeur) scholen.

Dorpsraad Schagerbrug Gemeente schrijft een enquete uit om sportbehoefte te peilen om zo vraaggestuurd sport te kunnen aanbieden.

Dorpsraad Schagerbrug Organiseer een stratentoernooi met verschillende sporten.

Lijf en Visie Duurzame inzetbaarheid. Patiënten/sporten/bedrijfsleven.

Lijf en Visie Bedrijfsfitness bij ons op locatie.

Woonzorggroep Samen Sportverenigingen kids of jongvolwassene naar ouderen toe (verpleeghuizen etc.) tegen eenzaamheid.

Woonzorggroep Samen
Overkoepelend abonnement (sportpas) om deel te kunnen nemen aan verschillende sporten bij verenigingen en/of 

instellingen.

AV NOVA Samenwerking met GGZ, WPW e.d. zoeken ter bewustwording inclusiviteit / beschikbaar stellen accommodatie.

SDD Openbaar beweegplein o.b.v. enquête jeugd.

SDD Jeu de boules

Brijder Niet iedereen is 'n topsporter, maar iedereen kan wel plezierig sporten.

Hoe bereik je de leden generatie xyz en verder.

MEE & De Wering

Vanuit de maatsch. projecten waar we sporten bij verschillende verenigingen, blijven deelnemers 'hangen' als vrijwilligers 

onder onze begeleiding. Zo doen ze laagdrempelig en in een positieve sfeer werkervaring op en is de vereniging een 

vrijwilliger rijker.

Hoge Ven Warmenhuizen Investeren in pannaveldjes/cruyffcourts.

Sportclubknipkaart per "grote kern" waar jong en oud kennis kunnen maken met een x-aantal sporten. Evt. onder begeleiding 

van Sportservice Schagen. Ook samen met scholen.

Team Sportservice Schagen Sportdag/sportinstuif voor kinderen/mensen met een beperking jaarlijks/wekelijks.

Schagen Actief Events ontwikkelen/opzetten in samenwerking met beheerders van accommodaties en sportverenigingen.

Atletiek TAS '82
Estafette door alle wijken en/of kernen van Schagen: hardlopen/joggen, (rollator), wandelen. Voor jong en oud, verschillende 

verenigingen.

Inclusief sporten en bewegen

Schagen



Polisport Volleybal Schagen Durf te veranderen, andere koers te gaan.

Polisport Badminton Zonder goede sportaccommodatie geen aanwas van leden.

UDI-WIK Dirkshorn Peuterspeelzaal bundelen met bejaardengym, peuters en (bejaarden)ouderen combineren goed.

SP Molentocht Middelen centraal faciliteren in dorp mensen elkaar ontmoeten.

RV De Kop Zichtbaarheid/bekendheid van sportverenigingen verhogen, in dit geval de roeivereniging in Schagen.

Schagen United kantines en velden gebruiken voor gymlessen/cursussen.

Zoek contact met ROC. Leerlingen voor speciale dagen. Extra hulp/projectstages.

Hoge Ven Warmenhuizen Betrokkenheid van de gemeente bij onderhouden en updaten schoolpleinen.

Polisport Badminton Geef de sportzalen terug aan de clubs. Sportservicebureau's zijn onnodig duur en killing voor de hurende clubs.

SARS Duurzame structuur onderhoud sportaccommodaties (synergie met bijv. HHK)

Werving vrijwilligers www.noordkopvoorelkaar.nl

SARS Synergie tussen verenigingen, organiseren en optimaliseren.

Udi Wik Samenwerking andere gymverenigingen voor uitwisseling gymdocent vooral voor de jeugd.

Schagen Actief Samenwerking met maatsch. organisaties, sportverenigingen en beheerders stimuleren (willen wij wel oppakken).

VV VESDO Beschikbaar stellen kantine voor maatschappelijke instellingen, in Schagerbrug e.o.

Udi Wik Database voor invaldocenten. Om elkaar te helpen bij uitval/of opstarten.

Schagen Actief
Samenwerking (ouderen)zorg, sportverenigingen en accommodatiebeheer om te verbinden, te initiëren en te groeien. (willen 

wij wel oppakken)

Hoge Ven Warmenhuizen Noorderkwartier koppelen aan schoolpleinonderhoud (ook leuk v/d kindern!)

AV NOVA Accommodatie/clubgebouw beschikbaar stellen voor activiteiten. Nu alleen in namiddag en 's avonds in gebruik.

GGD Buitenomgeving inrichten zodat men gestimuleerd wordt om te bewegen, speelpleinen/voetbalkooien/jeu de boules-banen

KC Sint Jan Pannaveldje naast school op het gras. Te benutten voor school en de buurt.

Team Sportservice Schagen Verbinden van wandelpaden aan beweegplek/fitveld. /+ soc. moment koffie/thee.

Schagen Actief
Ruimte (financieel, vergunningen als nodig, etc.) om sporthallen uit te breiden/te verbouwen om meer multifunctioneel in te 

kunnen zetten.

OFS Ruimte in scholen (avonden en weekend) beter benutten.

Polisport Badminton Meer kleine sportzalen in Schagen. Voor clubjes die geen grote zaal nodig hebben. Nijpend tekort aan zaalruimte.

Rugbyclub Rush
Om clinics te kunnen faciliteren voor een specifieke sport, rugby, is er een 'train de trainer'-programma opgezet. Zo zijn we in 

staat om onze sport naar de scholen te brengen.

HV Hollandia T Scholen meer gelegenheid geven voor lokale sport.

Hockeyclub Magnus
Gezamenlijk met meerdere verenigingen sportdagen op het sportpark organiseren om mensen naar een sportpark te krijgen, 

waarbij ze vrijblijvend met meerdere sporten kennis kunnen maken.

HV Con Zelo Bedrijventoernooi handbal, nodig sponsormedewerkers uit.

Sint Boys DES Gezondheid in de sport. Samenwerking met fysio op trainingavonden (duurzaam sporten).

Polisport Volleybal Schagen Meer gebruik maken van social media.

Fun4Kids Kinderopvang Kennismakingssportlessen aanbieden op BSO om nieuwe leden te werven (elke 6 weken andere sport).

Lijf en Visie Zorg en Sport verbinden.

HBV Voltreffers Sportdag uitwisseling met een andere club.

Hockeyclub Magnus
Externe vrijwilligers werven buiten de eigen ouders, gezamenlijk met gemeente/andere organisaties. Bijvoorbeeld onder 

ouderen of mensen in compensatieregelingen.

T.C. 't Oghe 1 sportlidmaatschap met zoveel mogelijk verenigingen in de gemeente.

Woonzorggroep Samen Op de kaart zetten van valpreventie en balanstrainingen.

Polisport Volleybal Schagen Met alle verenigingen in Schagen richtlijnen maken omtrent: AVG, seksuele intimidatie etc.

T.C. 't Oghe Bestuurlijke samenwerking sportverenigingen via gemeenten + afvaardiging gemeenten.

T.C. 't Oghe Beachevent op strand Callantsoog.

Lijf en Visie Bedrijfsfitness.

Hoge Ven Warmenhuizen Vrijwilligersvergoeding voor trainers mogelijk maken.

KC Sint Jan Speelzaal school benutten voor divers aanbod BSO. Schoolplein, locatie sport.

Denk out of the box.

Vitale aanbieders

Duurzame sportinfrastructuur



Polisport Volleybal Schagen Filmpjes maken ter promotie.

HV Con Zelo Gezamenlijke instuifdag sporten door sportclubs uit dorp.

Hoge Ven Warmenhuizen Vakdocenten gym.

Opgeleid in Amsterdam stages in Keulen. Ik geef modern jazz, stijl Matt Mattox. Ik zou graag gastlessen willen geven in deze 

stijl bij div. verenigingen.

Hockeyclub Magnus
Samenwerken schoolsport en verenigingen. Clubtrainers samen met schoolsportdocenten kennismakingstrainingen laten 

organiseren.

AV NOVA
Website interactief, gekoppeld aan sociale media waar Schagen Sportgemeente zich presenteert d.m.v. wervende filmpjes 

v.d. sportverenigingen en intitiatieven.

SDD
Gezamenlijke inkoop van energie, verzekeringen, materialen etc. (minder leden = minder contributie -> slim met je 

inkomsten/uitgaven omgaan).

RV De Kop
Wintersporten en zomersporten die in elkaars verlengde liggen moeten gaan samenwerken tot jaar lang sporten. Voorbeeld: 

schaatsen & roeien.

Polisport Volleybal Schagen Duo-bestuursfunctie. Voorbeeld bij ons 2 voorzitters.

Fun4Kids Kinderopvang Kinderopvang + BSO "meer" betrekken bij sportevenementen (samenwerking/sponsoring)

Lijf en Visie
Scholing voor trainers en sportverzorgers van bijv. een fysiotherapeut (bijv. tapen, preventie, loopscholing, warming-up, 

cooling down).

RV De Kop Scholen moeten meer naar buiten en kennismaken met sporten en sportverenigingen.

Badmintonclub Schagen Stratentoernooi: om de niet-sporter aan het sporten te krijgen.

Badmintonclub Schagen Promoten van sporten bij bedrijven. Men start sneller met een sport als ze dat gezamenlijk kunnen doen.

Fun4Kids Kinderopvang Sportlessen aanbieden op peuterscholen, kinderopvang BSO. (meerdere keren per week)

HBV Voltreffers Verschillende trainingstijden, niet alle clubs zaterdagochtend.

BS de Wielewaal Basisschoolleerlingen die 'sporten' met ouderen.

Hockeyclub Magnus
Opwaardering buiten (en binnen-) sportaccommodaties, met gezamenlijke faciliteiten, zoals kantines/clubhuis. (ipv iedere 

club voor zich)

Woonzorggroep Samen Sportaanbod vergroten voor slechtzienden en Parkinson. Denk aan roeiverenigingen/zwemmen, boksen voor aanbod.

AV NOVA Creëren marktplaats (digitaal) waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.

Dorpsraad Schagerbrug
Vereniging besturen hebben geen tijd (vrijwilligers) voor nieuwe ideeën. Zet een overkoepelende commissie op die hierbij kan 

helpen.

St. Sarkon Gezamenlijk gebruik/inkoop/onderhoud van (gym-)materialen.

St. Sarkon Beschikbaar stellen van vergader-/lesruimten door scholen voor verenigingen.

Verplichte VOG-aanvraag bij rol als coach/trainer etc. in elke tak van sport (mits dit niet al verplicht is)

Hoge Ven Bijeenk. organiseren voor ouders van sportende kn. over "positief langs de lijn" school + verenigingen.

Wees toekomstbereid, het is zo 2025

Team Sportservice Schagen
Vakleerkrachten LO: scholing door prof. van andere organisaties voor bew. aanbieders, kinderopvang, onderwijs op het 

gebied van kinderen/jongeren met autisme/ mensen met een licht verst. bep.

diverse
Zorg dat op scholen meer sport wordt onderwezen en laat gastlessen geven. Gemeente zou daar geld voor moeten geven! 

Goed voor diverse beweging, ledenwerving vereniging.

Sporthal Molentocht Organiseer een "algemeen" sportevenement waaraan de leden van alle sportverenigingen aan deel kunnen nemen.

STC Uitwisselingsactiviteiten op verenigingsniveau (tenniser gaat voetballen, voetballer gaat tennissen)

Team Sportservice Schagen

Instanties zoals Zonnebloem, Humanitas, Wonen Plus Welzijn, MEE & De Wering, Graag Gedaan met elkaar om tafel om te 

bespreken welke organisatie wat kan betekenen voor mensen met een beperking die willen sporten, 

meesporten/begeleiden/vervoer etc.

TAS '83
Verenigingsondersteuner voor alg. beleid binnen vereniging. 40 uur/week bij diverse verenigingen b.v. dag in de week. 

Gesubsidieerd door gemeente.

Rugbyclub Rush Scholen-rugbytoernooi om meer mensen kennis te laten maken met onze sport.

Durf samen te werken met buurtverenigingen en dezelfde sport.

Stichting Balletschool Schagen Accommodatie-onderhoud optimaliseren naar deze tijd (vanuit gemeente).

Stichting Balletschool Schagen Open huis-dagen organiseren in Schagen (allemaal tegelijk).

Stichting Balletschool Schagen Gastvrijheid-dag organiseren: voor minimagezinnen met kinderen. Vervolgens middels gemeente kans bieden om te sporten.

Bewust maken van: positief coachen (ouders, trainers, coaches). Grappige spreuken (aanmoediging) op toilet, kleedkamers, 

OFS Gezamenlijke inkoop/logistiek dus lagere kosten.

OFS Training/opleiding van potentiële bestuursleden.

Positieve sportcultuur



Polisport Volleybal Schagen Kaartjes sturen bij lief en leed + verjaardagen.

Sporthal Molentocht Maak van de sportparken een dorpsontmoetingsplaats door hiervoor geschikte locaties te bouwen of te bestemmen.

Brijder Sport + roken? Sport + alcohol?

Sint Boys DES Tegengaan van vandalisme op een open terrein. En dan vooral de financiële steun bij vernieling.

Con Zelo (voetbal) Mixtoernooi met 2 of 3 buurtverenigingen en dan de spelers ook "mixen".

OFS Bedrijven laten sporten bij verenigingen.

Brijder Beloon rookvrije en alcoholarme vereningen.

Sint Boys DES Abonnement voor 2 of meer sporten (handbal/tennis) ivm de periode van uitvoeren van de sport.

Lijf en Visie Zorg/Sport: voor minder validen en ouderen.

Voetbal Geel-Zwart 1x in de maand mini-voetbaltoernooi via school.

Voetbal Geel-Zwart Met verzorgings-/bejaardenhuis in beweging.

Hoge Ven
De "kom op de fiets naar school-dag"; de "kom lopend naar school-dag"; "op voeten en fietsen"; met alle Schager scholen 

samen promoten.

Team Sportservice Schagen
Club Extra voor alle kinderen die in het reguliere sportaanbod (nog) niet op hun plek zitten. Plezier en zelfvertrouwen opdoen 

in de sport i.c.m. motorische vaardigheid.

GGD Gezonde school aanpak: certificaat Sport & Bewegen stimuleren.

GGD Gezonde sportkantines i.s.m. Team Fit

Kinder steppen race

De Hoge Ven Gymlessen voor ouderen op de brede school.

Kleine veranderingen in sportkantines: bruin brood, fruit, frituur pas na 13.00 uur aan.

De Hoge Ven Yoga voor kinderen op school maar in combi met ouderen (bejaardenhuis).

GGD
Campagne 'Eerst je ID, dan alcohol'  (voorbeeld van Haarlem. Posters/t-shirts/bartapmaterialen/mij fles je niet) zie website 

van Nix18.

KC Sint Jan BSO betrekken bij sport, vervoer regelen voor de jeugd die buiten het dorp willen sporten.

GGD
Alle sportverenigingen een gedegen alcoholbeleid (niet schenken aan minderjarigen/schenktijdenbeleid etc.)en partner in het 

uitdragen Nix18-boodschap.

Lijf en Visie Wijkteams: Zorg/Sport. Eenzaamheid reductie.

GGD Rookvrije sportverenigingen: alle clubs in Schagen zetten zich hiervoor gezamenlijk in.

St. Sarkon, 19 basisscholen Gymlessen laten aansluiten bij het sportaanbod in Schagen (judo, handbal etc.)

Team Sportservice Schagen Stimuleren beweegaanbod (KDV) voorschool (0-4 jaar) zoals Beweegkriebels. Ook gastouders betrekken.

St. Sarkon Sportverenigingen betrekken bij aanbieden van "dagarrangementen" (tegen betaling) bij scholen en buitenschoolse opvang.

Mijn Jazzlessen bestaan uit staande oefeningen, evenwicht, stretches, grondoefeningen, stuk choreografie.

BS de Wielewaal
Clinics laten verzorgen door sportverenigingen aan basisscholen -> school heeft extra sportles en vereniging heeft kans op 

extra leden.

Sportlessen gebruiken om andere sporten te promoten = niet alleen voetbal.

GGD Topsporter vragen om te vertellen hoe hij/zij omgaat met alcohol en de invloed op sportprestaties - soort ambassadeur.

Lijf en Visie Verbinding Zorg en Topsport

Hoge Ven Oud-leerlingen van Hoge Ven gastles(sen) zowel sport als presentatie wat hun leven inhoudt laten verzorgen.

gastlessen van sporters.

MEE & De Wering Op Olympic Day lokale Olympische Spelen organiseren.

T.C. 't Oghe Lokale "top"sporters als helden in contact brengen met jeugd.

HV Con Zelo Clinics door topsporters nationaal bij de club.

St. Sarkon
Laat de geselecteerde jonge sporters door NOC*NSF scholen bezoeken, lessen geven (onder begeleiding) als inspirator en 

ambassadeurs.

Vaardig in bewegen

Topsport inspireert


