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‘De Daltons’ (Hajo van der Harst en 

wethouder Fred van Trigt)

De bedoeling is dat we tot nieuwe ideeën rond sport en bewegen komen.’

Neem SV Hillegom die heeft geen sportkantine maar een plaza. Daar kan je 

er meer mee. Niet alleen voor sport, maar ook voor bewegen. En de gymzaal 

bestaat uit vier muren met ruimte ertussen. Daar is dus meer mogelijk dan 

alleen een gymles. 

We hebben in Hillegom een groot kapitaal in huis. Dat is mooi omdat een 

gemeleerd gezelschap en zeer verschillende organisaties zoals hier veel voor 

elkaar krijgen. De verbreding zoeken is goed. Ouderen, jongeren, bewegen 

en verbinding tussen mensen die zorg nodig hebben en sportverenigingen 

zou goed zijn. Ik begrijp de focus op leden, maar misschien kan of moet het 

ook anders. Sommige dingen zullen niet uitvoerbaar blijken, maar dat zien 

we wel. 

Zowel sport als bewegen zijn  belangrijk zijn de verbinding van sport en 

bewegen met het sociaal domein maakt het wel mogelijk om andere potjes 

aan te spreken.

In de kleedkamer sessies zijn hobbels naar voren gekomen. Bij SV Hillegom 

is de accommodatie goed geregeld. Daarom vroegen andere verenigingen 

zich af of zij nu aan bod zijn. De tarieven worden hoog gevonden, de 

binnensportaccommodatie heeft minder aandacht gekregen dan de 

buitensporten. 



A Sport en bewegen in de 

buitenruimte

A1 Met schoolklas op stap om de buitenruimte (parken, pleinen ed) te leren 

kennen.

A2 Combineer wandelen met denksporten via puzzeltocht, met pauze en 

gezonde hapjes en drankjes.

A3 Zomer: alle buitensporten zijn goed te combineren.

A4 Atletiekbaan wordt weinig gebruikt, eventueel de combinatie met BSO.



B Sport en bewegen en accomodaties

B1 BSO heeft mist de ruimte, heeft wel het personeel. BSO heeft ook ruimte 

voor opvang nodig. 

B2 Jammer dat bij de bouw van de voetbal niet meer sportverenigingen 

betrokken zijn om meer sporten te combineren. 

B3 Een gezamenlijke accommodatie, elkaar niet als concurrent zien.

B4 Verenigingen moeten meer naar buiten en meer speelgelegenheden 

geven. 

B5 Meer ouderen op onze accomodaties. Het buurtsporthuis. .



C Sport en Bewegen en het onderwijs

C1 Beweegles in de klas door gymleraar en buurtsportcoach samen.

C2 De gymdocent wordt beweegcoach.

C3 Meer formatie voor gymdocent om verbindend te zijn naar de 

buitenwereld. Betere samenwerking met de buurtsportcoach. Bewegen als 

goede voorwaarde voor goed leren. 

C4 Trainer Rots en water laten samenwerken met de buurtsportcoach om 

kinderen richting sportverenigingen te leiden.

C5 Link voeding meer aan bewegen. 

C6 Schoolklassen moeten meer bewegen in de buitenruimte dan in 

sporthallen.

C7 Meer aandacht voor speciaal voortgezet onderwijs en sporten en 

bewegen. 

C8 Haal tijdens overblijven en speelkwartier trainers naar de scholen voor 

sportactiviteiten. Laat kinderen snuffelen aan bepaalde sporten. 

C9 Yoga is voor sommige kinderen een pre�ige manier van bewegen. 

C10 Laat kinderen weer naar de schoolopvang lopen. 



D Sport en bewegen en vrijwilligers 

en participatie

D1 Ontwikkel een sport en beweegpas. Waarmee je een aantal keren bij 

sportverenigingen kunt sporten. 

D2 Bewoners uit de wikken verzamelen in buitenruimte en drinken daarna 

na afloop koffie in de buurtkamer (sociale pleisterplaats)



E Sport en bewegen en jeugd, 

jongerenwerk en cultuur

E1 lanceer de open sportvereniging. Waarin naast sport en bewegen ook een 

plaats is voor zorg, cultuur, welzijn en onderwijs

E2 Basketball heeft accommodatie en vrijwilligers, jongerenwerk potentiele 

nieuwe leden. 

E3 Laat sporten meebewegen met bestaande feesten en feestweken. 



F Sport en bewegen en welzijn en 

zorg

F1 Mensen met een verstandelijke beperking te weinig genoemd. Veel 

verenigingen staan er wel voor open, maar mensen met een verstandelijke 

beperking vallen een beetje tussen de doelgroepen in. Er zijn in Hillegom 

wel veel mensen met een verstandelijke beperking.

F2 Eenzame ouderen, ouderen met een verlamming en demente ouderen uit 

de Amstelring gaan een keer in de zes weken zwemmen in een zwembad in 

Hoofddorp, onder andere onder begeleiding van CIOS studenten. Dat stuit 

natuurlijk wel op praktische bezwaren: vervoer, weinig begeleiding. De 

kwestie is hoe graag je het wil. Dan is alles op te lossen. 

F3 Bloemzwaard en Parkwijk (zorginstellingen ouderen) bij sport en 

bewegen betrekken

F4 Sport verbinden met Welzijn. Sportvakantieweken bijvoorbeeld is een 

mooie mix. 

F5 De welzijnsmarkt nieuw leven inblazen.

F6 Sporten overdag met mensen van Bollenstroom (kwetsbare ouderen 

dagopvang) met studenten CIOS. 

F7 Onderzoek behoeften aan sport en spel onder mensen met een 

verstandelijke beperking xodat vraag en aanbod kunnen samen komen. 

F8 Bevorder juiste connecties, tussen zorginstellingen en G kor�altrainers

F9 Zelfredzaamheid zorgt voor meer dagelijkse activiteiten. 

F10 Doe meer met welzijn op recept

F11 Welzijn en sportverenigingen  moeten meer samen optrekken. 

Welzijnswerk nieuw leven inblazen. 

F12 Maak een combinatie met vluchtelingenkinderen met Hillegomse 

kinderen via sport en bewegen.



G Sport en bewegen en gezondheid 

en gezonde leefstijl

G1 Combineer gezonde voeding met sport, in de kantine.



H Sport en bewegen en werk & 

inkomen

H1 Mensen met een uitkering in de speeltuin toezicht houden in kader van 

de participatiewet.



I Sport en bewegen en...

I1 10 ri�enkaart uitproberen rond meer bewegen en

I2 Mensen die via sport support worden opgeleid, laten landen in een vereniging 

zodat zij mogelijke nieuwe doelgroepen kunnen ontdekken. 

I3 Verbindingen tussen verenigingen en doelgroepen: jeugd en basketbal 

bijvoorbeeld en ouderen,

I4 Mensen uit de Bollenstroom (voor kwetsbare ouderen) sporten overdag met 

studenten van CIOS of een gelijkwaardige opleiding. 

I5 Jongeren en ouderen samen laten sporten of bewegen (jongeren vervoer en 

begeleiding)  

I6 De speeltuinvereniging wordt benut en bewegen wordt gestimuleerd: ouderen 

le�en op spelende kinderen, kinderen gaan in de pauze naar de speeltuin, waar 

vrijwilligers hen opvangen. 

I7 Walking footbal. ‘Het is een idee van de KNVB dat we graag in Hillegom zouden 

willen overnemen’, zegt de groep die ermee kwam. ‘Door het lopend te doen 

kunnen ouderen blijven voetballen.’ ‘Ado doet het ook’, zegt iemand. ‘Ja, maar dan 

op professionele basis’, zegt een ander. 

I8 Kom van die bank af: nieuwe doelgroepen voor sportverenigingen vinden. Zoals 

hangjongeren. 

I9 Samen boodschappen doen 

I10 Kookcursus in de kantine. Zo bevorder je een gezonde leefstijl. Ook bij ouders. 

I11 De hardloopvereniging oppert om mensen die niks doen en thuiszi�en of 

vluchtelingen via de sociale dienst met sportverenigingen in contact te laten 

komen. 

I12 Laat de selectie van SV Hillegom met hangjongeren trainen. 

I13 Laat organisaties die een bus hebben mensen ondernemen 

I14 Verbind eisen aan de subsidie: hoe ga je de doelgroep in beweging krijgen?

I15 Koppel Wonderland met sportverenigingen. 

I16 Doorstroming vanuit BSO naar trainingen van sportverenigingen. 

I17 Creeer een platform. 

I18 Zorg dat verenigingen elkaar gaan ontmoeten voor onderlinge samenwerking. 

I19 De verenigingen moeten meer meewegen met de maatschappij



Afsluiting: reflecties over sport en 

bewegen en de verbinding…

De mindset is een uitdaging. Iemand begint met een initiatief, maar er wordt 

niet doorgepakt. Oplossing: de gemeente zou misschien een beetje kunnen 

begeleiden? 

Veel besturen van verenigingen hebben geen tijd. Ze moeten zoveel ballen 

in de lucht houden. Oplossing: je moet de meerwaarde gaan zien. Het is een 

investering. Maar lost soms andere zaken op. 

De sport laat mensen naar zich toekomen, maar het moet die sport juist naar 

buiten brengen. De oplossing blijft uit. 

We moeten anders gaan denken over het concept vereniging. Ga eens anders 

denken. Bedenk wat mensen van ons verwachten. De hardloopvereniging 

biedt de oplossing: de lopers kennen de weg in de waterduinen erg goed. Er 

zijn zelfs mensen die de flora en fauna van de waterduinen erg goed kennen. 

Dus zijn er rondleidingen te geven. 

Wethouder Fred

Wethouder Fred van Trigt verzorgt de afsluitende woorden. De diversiteit 

van dit gezelschap is erg mooi. Het is een mooi begin. Ik word er enthousiast 

van. Hoe gaan we nu verder- dat is de vraag. We komen nog bij elkaar. Dus 

hou het idee vast en ga vast afspraken maken. Start nog voor de nota er ligt. 

Begin volgend jaar komen we terug. De resultaten van de enquete onder het 

burgerpanel druppelen binnen, de afdronk van de kleedkamersessies komt 

dan ook terug.  
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