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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. Team Sportservice Schagen en Sportadviesraad Schagen gaat samen met BC Schagen en 

RV De Kop het initiatief nemen om te komen tot een platform op internet waar 
verschillende sportclubs hun aanbod en activiteitenkalender presenteren. Stichting 
Balletschool Schagen sluit aan. 
Voortgang > inventarisatie is opgestart. 

b. Gymnastiekverenigingen gaan samenwerken om uitwisseling van gymdocenten mogelijk 

te maken. En ook een gezamenlijke database voor invaldocenten op te zetten om elkaar 

te helpen bij uitval/of opstarten. Afstemmen met 6a.  

c. STC gaat zich inspannen om uitwisselingsactiviteiten te organiseren op 

verenigingsniveau (tennisser gaat voetballen, voetballer gaat tennissen). In de rustige 

zomerperiode gaat STC banen beschikbaar stellen, zodat andere sporters tennis kunnen 

proberen.  

d. SDD en Badmintonclub Schagen gaan na of zij met andere clubs gezamenlijk de  inkoop 

kunnen regelen van energie, verzekeringen, materialen etc.  

 

2. Versterking sportorganisaties én vergroting participatie 
a. Het Regius College gaat samen met sportclubs en sportaccommodaties meer 

maatschappelijke stages in de sport aanbieden en promoten (leerlingen moeten 30 uur 

vrijwilligerswerk doen). TC ’t Oghe, Stichting Balletschool Schagen, TAS ‘82 en Stichting 

Sportpodium Waarland doen mee. 

b. SV Sint Boys DES gaat meedoen aan project Sport Werkt! van MEE & de Wering. 

c. SMHC Magnus gaat zich inspannen om ouderen of mensen met een achterstand op de 

arbeidsmarkt in te zetten als vrijwilligers en een zinvolle dagbesteding te geven. 

Voortgang > SMHC Magnus i.s.m. het Ouderenfonds, Schagen United, P.O.N., STC, 

Lycurgus, TAS’82 en Team Sportservice Schagen bezig met het opstarten van het project 

De Derde Helft in combinatie met Oldstars.  

Planning > kick-off najaar 2020. 

d. MEE en De Wering gaat in samenwerking met sportaanbieders mensen die tijdelijk 

buitenspel staan inzetten en begeleiden bij werkzaamheden, en zo de clubs aan extra 

https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/de-derde-helft
https://oldstars.nl/
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handen helpen en de deelnemers een positieve werkervaring geven en aan 

zelfvertrouwen laten werken. 

e. De gemeente 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.  

f. Team Sportservice Schagen organiseert een netwerkbijeenkomst voor sportverenigingen 

om kennis, ervaringen en good practices uit te wisselen rond  vrijwilligersvraagstuk.  

 

3. Delen accommodaties en materialen 
a. TAS ’82, Schagen United, AV Nova, SV Sint Boys DES, Stichting Sportpodium Waarland, 

KC Sint Jan en Stichting Sarkon staan open voor het delen van hun accommodaties met 
andere organisaties.  

b. AV Nova en Stichting Sportpodium Waarland gaan zich inzetten voor een digitale 
marktplaats waar vraag en aanbod van accommodaties en materialen elkaar kunnen 
vinden. Eventueel integreren met website Schagen met informatie over beschikbaarheid 
voorzieningen en tarieven.  

 

4. Openbare ruimte beweegvriendelijker 

☺ TAS ‘82 gaat in samenwerking met de gemeente aantrekkelijke wandel- en 

hardlooproutes creëren/markeren o.a. met het oog op Daily Mile: a) met richting en 

afstand, b) route wijkenloop markeren t.g.v. 10e editie en c) door gebruik te maken van 

tegels ontworpen door scholieren of scouts. Eefke de Vos en Scouting Aquarius denken 

mee. Zie lokale praktijkvoorbeelden.  

 

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

verduurzamen en willen besparen op energiekosten gaan gebruik maken van de 
energiescans die door Team Sportservice Schagen en de landelijke sportorganisaties 
worden aangeboden. O.a. SV Sint Boys DES, TAS ‘82 en Stichting Balletschool Schagen 
hebben hiervoor belangstelling.  
Voortgang > SV Sint Boys is gestart met De Groene Club van de KNVB. 

 

6. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders 
a. De gemeente, Team Sportservice Schagen en Sportadviesraad Schagen gaan in 

samenspraak met sportbestuurders (TAS ’82, Dinto, Con Zelo Handbal, Handbalvereniging 

Schagen, Handbalvereniging Geel-Zwart, TC 't Oghe en Sportpodium Waarland) 

onderzoeken op welke wijze sportclubs structureel beter kunnen worden ondersteund in 

hun functioneren.  

b. Team Sportservice Schagen en Sportadviesraad Schagen gaan na of voor sportbestuurders 

in Schagen (of de Kop van Noord-Holland) een symposium of discussie kan worden 

georganiseerd over de toekomst van de verenigingssport, waarbij thema’s aan de orde 

komen als eigen identiteit en organisatorische samenwerking, vrijwilligerswerk en 

professionalisering, kostenontwikkeling en betaalbaarheid). Sportbestuurders (TAS ’82, 

Dinto, Con Zelo Handbal, Handbalvereniging Schagen en Sportpodium Waarland) denken 

mee over opzet  

c. Team Sportservice Schagen clustert de ondersteuningsbehoefte van sport- en 

beweegaanbieders m.b.t. deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten en draagt 

zorg voor de gewenste ondersteuning.  

https://www.sportakkoord-schagen.nl/lokale-praktijkvoorbeelden
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Gezond en wel 

7. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving 
a. JOGG-regisseur Schagen gaat in samenwerking met Team:Fit op verzoek sportclubs met 

kantine ondersteunen bij het gezonder maken van hun assortiment. Eefke de Vos initieert 

project bij Schagen United. 

b. Team Sportservice Schagen, 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. Ook helpen zij clubs bij het formuleren van alcoholbeleid. Schagen 
United gaat met deze thema’s aan de slag. 

c. Team Sportservice Schagen begeleidt sportclubs bij uitvoeren Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken. 

d. Viertaal College Schagen start binnen de school een werkgroep (met leerlingen en 
docenten) rond het thema 'gezond en bewust leven'. Onderdelen daarbinnen zijn een 
schoolbreed project over duurzaamheid, een gezonde kantine en de Daily Mile. 

 

8. Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten 
a. AV Nova en TAS ’82 gaan onderzoeken of er behoefte is aan een sportaanbod voor 

mensen met een visuele beperking, en op welke wijze daarin eventueel in samenwerking 
met andere sportaanbieders kan worden voorzien. Team Sportservice Schagen zorgt waar 
nodig en mogelijk voor ondersteuning. 

b. Team Sportservice Schagen ondersteunt aanbieders van aangepast sporten met 
informatie en themabijeenkomsten.  

c. Team Sportservice Schagen 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, o.a. door het organiseren van een interactieve 
sportmarkt waar de doelgroep aangepast sporten kennis kan maken met verschillende 
sporten in de regio. 

d. Team Sportservice Schagen gaat  instanties als Wonen Plus Welzijn en MEE & De Wering 

rond de tafel brengen om te bespreken welke organisatie wat kan betekenen bij de 

organisatie en promotie van aangepast sporten.  

e. Stichting Sportpodium Waarland gaat in haar nieuwe sporthal laagdrempelige sport- en 

bewegingsactiviteiten aanbieden voor mensen met fysieke en/of verstandelijke 

beperkingen. 

 

9. Meer ouderen in beweging 
a. Team Sportservice Schagen ondersteunt sportclubs bij opzetten Old Stars sportaanbod. 

Badmintonclub Schagen heeft belangstelling. 

b. Wonen Plus Welzijn wil (meer) beweegactiviteiten organiseren voor ouderen én kinderen. 

Zij gaan partijen die betrokken zijn bij deze doelgroepen in overleg om na te gaan hoe zij 

een evt. samenwerking kunnen vormgeven.  

c. Wonen Plus Welzijn gaat ouderen en/of kwetsbaren toeleiden naar sport, de drempel 

over helpen d.m.v. inzet vrijwillige onafhankelijke adviseurs (VOA).  

d. Dynamic Tennis ’t Zand en TC 't Oghe gaat zich inzetten om door middel van 

respectievelijk dynamic tennis en tennisfit meer ouderen meer te laten bewegen.  

e. GV Lycurgus-Advendo Schagen gaat aanvullend op haar activiteiten i.h.k.v. meer bewegen 

voor ouderen en in samenwerking met Lijf & Visie een fitheidstest organiseren voor 60+ 
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bewoners van Schagen en omstreken.  

 

10. Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten 
a. Gemeente 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. Stichting Balletschool Schagen denkt mee over de aanpak. 

b. Team Sportservice Schagen gaat in wijken met een lage sociaal economische situatie een 

aanbod voor bewegen in openbare ruimte opzetten (vitality club, wandelen). 

c. Stichting Balletschool Schagen en Dansschool Rebounce gaan zich inspannen om meer 
kinderen uit gezinnen die van een sociaal minimum moeten rondkomen kennis te laten 
maken met hun aanbod en vervolgens via de Meedoen-regeling in staat te stellen om lid 
te worden. 

 

11.  Meer kennisdeling en samenwerking sport, welzijn en zorg 
a. Lijf & Visie gaat een scholing voor trainers en sportverzorgers (bijv. tapen, preventie, 

loopscholing, warming-up, cooling down). O.a. GV Lycurgus-Advendo Schagen gaat 

hiervan gebruik maken.  

b. Team Sportservice Schagen en Den Helder zullen aanhakend 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. 

c. Schagen Actief gaat zich inzetten om samenwerking (ouderen)zorg, sportverenigingen en 

accommodatiebeheer te bevorderen, met als doel verbinden,  initiëren en groeien. 

Stichting Sportpodium Waarland, Badmintonclub Schagen en Stichting Balletschool 

Schagen haken aan. 

 

Veel en vaardig 
 

12.  Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen 
a. Con Zelo Handbal gaat een toernooi organiseren voor bedrijven/sponsors. 

b. TAS ’82, Polisport Volleybal en Schagen actief gaan een stratentoernooi in diverse takken 
van sport organiseren. Badmintonclub Schagen en STC gaan meedoen 

c. Eefke de Vos, neemt het initiatief voor de organisatie van een kindersteprace, in 
samenwerking met Stichting Evenementen Schagen. Lijf en Visie ondersteunt.  

d. TAS’82 neemt initiatief om Wijkenloop Schagen in estafettevorm ook in andere kernen 
van de gemeenten te organiseren. AV Nova doet mee in voormalig Harenkarspel. 

e. Sportpodium Waarland gaat in schoolvakanties sportkampen organiseren in de nieuwe 
sporthal. 

f. TC 't Oghe neemt het initiatief voor de organisatie van een beach-event organiseren op 
het strand van Callantsoog. Badmintonclub Schagen sluit aan. 

g. SMHC Magnus gaat zich inzetten om samen met andere verenigingen sportdagen op het 
sportpark te organiseren waarbij mensen vrijblijvend kennis kunnen maken met 
verschillende takken van sport. Badmintonclub Schagen doet mee  

h. De Avond4Daagse Schagen gaat zich inspannen om meer mensen te interesseren voor de 
wandelsport, en zal daarbij de aandacht vooral richten op jongeren uit het voortgezet 
onderwijs en werknemers van bedrijven.  
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i. Stichting Dynamisch Dirkshorn (SDD) gaat t.g.v. de opening van nieuwe beweegplein 
samen met de sportverenigingen aan De Veersloot (tennis, voetbal, gymnastiek en jeu de 
boule) een gezamenlijk sportevenement organiseren voor jong en oud. Ook Scouting 
Aquarius, de stichting Kinderspelen Dirkshorn, de muziekvereniging Onder Ons en 
zwembad Veersloot doen mee.  

j. Lijf & Visie gaat van de nieuwjaarsduik die op 1 januari 2020 voor het eerst werd 
gehouden een terugkerend evenement maken. 

k. Lijf & Visie neemt het initiatief voor de organisatie van een obstacle run in Schagen voor 
jong en oud, valide en minder valide sporters. 

 

13.  Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie 
sport en bewegen 
a. 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. Polisport Volleybal doet mee. 

b. Schagen United gaat ouders op een ludieke manier bewust maken van positief coachen 

door grappige spreuken in toiletten, kleedkamers, kantine.  

c. Polisport Volleybal gaat een wervend filmpje maken om de club en sport te promoten. 

d. Stichting Balletschool Schagen en Lijf & Visie nemen het initiatief om samen met andere 

sportclubs een gezamenlijke open dag te organiseren om het sport- en beweegaanbod in 

Schagen breed te promoten.  

e. TC 't Oghe gaat zich inzetten om lokale topsporters als helden in contact te brengen met 

de jeugd.  

f. Stichting Sarkon gaat topsporters uit de regio uitnodigen om haar scholen te bezoeken en 

(met begeleiding) lessen te geven.  

g. Biljartvereniging K.O.T. Dirkshorn gaat zich inspannen om haar accommodatie 
aantrekkelijker in te richten en meer jeugd te interesseren voor de biljartsport. 

h. Dansschool Rebounce gaat openbare dansshows en open dansworkshops verzorgen.  
 

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

a. Team Sportservice Schagen ondersteunt voorschools beweegaanbod door de verzorging 

van workshops ‘Beweegkriebels’ voor medewerkers van kinderdagverblijven. 

Kinderopvang Fun4Kids en Stichting Balletschool Schagen doen mee. 

b. Stichting Sarkon neemt het voortouw voor een gesprek tussen verschillende 
sportaanbieders (o.a SMHC Magnus, Con Zelo Handbal, GV Lycurgus-Advendo Schagen, 
Geel-Zwart 30 en Stichting Balletschool Schagen) die clinics, kennismakingslessen of 
andere sportactiviteiten in of vanuit de schoolsetting willen verzorgen, en 
kinderdagverblijven, scholen en organisaties voor buitenschoolse opvang die daarvoor 
belangstelling hebben (o.a. basisscholen Sarkon, KC Sint Jan en Kinderopvang Fun4Kids).  

c. Handbalvereniging Schagen gaat het schoolhandbal nieuw leven in blazen en zal 
voortbouwend op de eerste ervaringen in 2019 een schoolhandbaltoernooi organiseren 
voor alle basisscholen in Schagen. 

d. Bakker Sports Schagen gaat zich inspannen om schooljudo in Schagen structureel aan te 
bieden.  

e. Geel-Zwart 30 gaat in samenwerking met de beide basisscholen in ’t Zand in de 
herfstvakantie een voetbaldag organiseren voor de schooljeugd.  
Voortgang > wordt uitgevoerd op 13 oktober 2020. 

f. Stichting Kinderopvang Regio Schagen (SKRS) gaat bij TAS’82 een sport BSO starten. 


