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In de afgelopen jaren hebben we nogmaals kunnen zien 
dat sport en bewegen veel maatschappelijke thema’s raakt. 
Het is een krachtig middel om in te zetten tegen eenzaamheid, 
voor inclusie en diversiteit. Het vergroot veiligheid en leefbaarheid 
in de wijken. Kinderen gaan vanuit plezier meer en beter bewegen. 
Sport verbindt mensen en er ontstaat sociale cohesie.

Zelf heb ik de afgelopen jaren veel initiatieven zien ontstaan en tot uitvoer zien komen. 

Opvallend was de daadkracht, creativiteit en snelheid van handelen bij de betrokken 

partijen. Het Arnhems sport- en beweegakkoord was en is een belangrijk vliegwiel voor 

alles wat we op het gebied van sport en bewegen in Arnhem samen kunnen bereiken. 

Samenwerking, verbinden, inspireren en gezamenlijk resultaten behalen stonden centraal. 

Door het leveren van maatwerk kwamen lastig te bereiken doelgroepen nu ook in beeld.  

Kleine initiatieven hadden zo grote impact. Dat is mooi om te zien. Je leest dat terug in 

deze brochure.

Zoveel mogelijk Arnhemmers een gezond, fit en gelukkig leven. Dat was en is het 

uitgangspunt van dit Arnhems sport- en beweegakkoord 2019 tot en met 2022. 

En daar hebben we samen met veel energie en plezier op ingezet de afgelopen jaren. 

Dank aan al die partijen en individuen die dat in de Arnhemse wijken met elkaar 

hebben gedaan en tot deze mooie resultaten zijn gekomen.  

Zijn we nu klaar dan? Zijn alle Arnhemmers nu gezond en fit? Nee… we gaan samen 

door om te werken aan een gezond, fit en aantrekkelijk Arnhem, waar iedereen veilig 

en plezierig kan sporten en bewegen. Met z’n allen blijven we dit stimuleren voor 

iedereen in Arnhem van 0 tot 100 jaar. Laten we de bestaande samenwerkingen en 

projecten blijven benutten om nog meer te bereiken. En open staan voor nieuwe. 

Ik roep alle Arnhemmers op om mee te blijven denken om inwoners in beweging 

te krijgen. Het vernieuwde sportakkoord gaat namelijk verder in 2023.

Robert Jan Janssen

Directeur Sportbedrijf Arnhem 

Een gezond, fit 
en gelukkig leven

Samenwerken, verbinden, inspireren 
en resultaten behalen.
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4 thema’s

Inleiding
Sport- en beweegakkoord

1 Beweegvriendelijke leefomgeving voor iedereen
Een groene leefomgeving in de nabije omgeving van elke Arnhemmer die verleidt 
om in de openbare ruimte te sporten en te bewegen. Dat geldt voor zowel 
inrichting als programmering. 

2 Vijf uur bewegen op en rond school (2+1+2)
Wekelijks vijf uur bewegen door 2 uur goed bewegingsonderwijs tijdens schooltijd, 
1 uur beweging in de vorm van pauzesport of bewegend leren en 2 uur naschools 
sportaanbod in de wijk, bijvoorbeeld bij een sportvereniging.

3 Vitale sport- en beweegaanbieders
Sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig (vitaal), hebben voldoende 
vrijwilligers en weten in te spelen op trends als digitalisering, vergrijzing en 
individualisering.

4 Inclusief bewegen
Sport en bewegen zonder beperkingen door leeftijd, lichamelijke of geestelijke 
conditie, geaardheid of etnische achtergrond. Sport levert een belangrijke 
bijdrage aan sociale cohesie en ontmoeting.

In 2018 lanceerde de landelijke overheid het Nationaal Sportakkoord. Vanuit dit lande-
lijk sportakkoord kregen alle gemeenten in Nederland de kans om aan de slag te gaan 
met een vertaling naar de eigen lokale situatie. In Arnhem hebben we de handschoen 
opgepakt, samen met verschillende partijen in de stad. Meer gezonde en fitte 
Arnhemmers, dat is waar het Arnhemse sport- en beweegakkoord aan moet bijdragen. 

In Arnhem hebben we met elkaar 
ambities geformuleerd op vier 
thema’s. In het sportakkoord zijn 
voor elk thema ideeën benoemd  
en acties vastgelegd. De Rijksover-
heid stelde tot en met 2022 een 
jaarlijks budget van 80.000 euro ter 
beschikking om uitvoering te geven 
aan die ideeën en acties. Iedereen 
kon een plan in dienen waarmee 
een idee of actie uit het sportak-
koord in de praktijk wordt uitge-
voerd. En daarmee een waardevolle 
bijdrage levert aan de doelstelling 
van het Arnhems sportakkoord.

Het Arnhems sport- en beweeg- 
akkoord heeft als doel om meer 
Arnhemmers gezond, fit en met 
plezier in beweging te brengen. 
In coronatijd heeft de overheid 
extra budgetten beschikbaar 
gesteld om lokaal te investeren 
in sport en bewegen. Hiermee 
werd het uitvoeringsbudget 
vergroot, waardoor meer vragen 
in behandeling werden genomen. 

Deze gids geeft een samenvatting 
van de aanvragen van afgelopen 
drie jaar. In het hoofdstuk feiten & 
cijfers geven we een overzicht van  
de bedragen, de aanvragers en op 
welke thema’s werd ingeschreven.

In de afgelopen jaren hebben ver-
schillende Arnhemse organisaties 
een aanvraag ingediend. Deze 
werden getoetst op vooraf gestelde 
criteria. De website www.sportak-
koordarnhem.nl is de centrale plek 
voor alle informatie en het indienen 
van aanvragen. De stuurgroep die 
de uitvoering van het Arnhems 
sportakkoord coördineert, bestaat 
uit afgevaardigden van de Arnhemse 
Sport Federatie (ASF), de Arnhemse 
Voetbal Federatie (AVF), Arnhemse 
sportvereniging (Ciko’66), het Rijn 
IJssel College (CIOS), Sportbedrijf 
Arnhem en de Gemeente Arnhem. 

In totaal zijn er 61 aanvragen 
ingediend en getoetst door de 
stuurgroep. In deze gids lichten we 

vijf aanvragen uit. De overige goed-
gekeurde aanvragen staan in een 
tabel bij elkaar. 
Met deze gids krijg je een goede 
indruk op welke thema’s/activitei-
ten er aanvragen zijn gedaan 
in Arnhem. 

De aanpak van het Arnhems 
sport- en beweegakkoord krijgt 
een vervolg vanaf 1 april 2023. 
We zullen samen opnieuw kijken of 
het huidige Arnhemse sportakkoord 
nog actueel is en hebben daarbij 
uw hulp en inzet weer nodig. 
Heeft deze gids geïnspireerd voor 
een eigen aanvraag? Denk en doe 
dan mee om Arnhemmers gezond, 
fit en gelukkig te maken. 

Zijn er na het lezen van deze gids 
nog vragen onbeantwoord over het 
Arnhems sport- en beweegakkoord, 
neem dan contact op met project-
leider Matthijs Westerbeek via 
matthijs.westerbeek@ 
sportbedrijfarnhem.nl  
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Beweegakkoord in
feiten en cijfers

42 goedgekeurde
aanvragen

< € 1.500
€ 1.500 
tot € 5.000

€ 5.000 tot € 10.000

> € 10.000

5 X

42
13 X

13 X

11 X

Aantal 
aanvragen

61 Aanvragen

42 Goedgekeurd*

19 Afgekeurd

* Op pagina 16 en 17 vind je een tabel 
met alle goedgekeurde aanvragen.

31 %

69 %

Afgekeurd

Goedgekeurd

Totaal bedrag aangevraagd

€ 549.693
Totaal bedrag goedgekeurd

€ 284.789
Organisatiekosten 

€ 17.188
Totaal kosten 

Beweegakkoord

€ 301.977

19 afgekeurde
aanvragen

2 X

3 X

14 X
Budget in relatie 

tot impact

Te weinig 
samenwerking

Te weinig aansluiting 
op ambities

Aanvragen per organisatietype
aantal goedgekeurd

Gemeente   1

Welzijn   1

Zorg   2

 Sportbedrijf Arnhem   4

Onderwijs   9

 Ondernemers   14

Verenigingen  30

1

1

0

4

5

7

24

Goedgekeurde 
aanvragen 

per hoofdthema

0-5 kg

0 kg>
10 kg

5-10 
kg

Beweegvriendelijke 
leeefomgeving 

Inclusief bewegen

Vijf uur bewegen
op en rond school

Vitale sportaanbieders  
op en rond school

1

11

16

14

7



5 uitgelichte aanvragen
•  Sportpark Bakenhof, kloppend hart van de wijk
•  Danspad in verzorgingstehuis Vreedenhoff
•  Korfbalpalen op school in Elderveld
•  Naschools sportaanbod in Schuytgraaf
•  Beweeglessen voor kinderen tot 2 jaar in Klarendal
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Het enthousiasme 
en de betrokkenheid 

van de partners is 
mooi om te zien.

1.

Sportpark Bakenhof, kloppend 
hart van Malburgen

Om het maatschappelijk belang van het sportpark weer een nieuwe impuls te geven 
en om deze ook op de lange termijn te kunnen behouden, is er in de zomer van 2021 
gestart met het doorontwikkelen van Sportpark de Bakenhof, samen met de huidige 
gebruikers en partners uit de wijk. Dit project richt zich op een pedagogisch 
verantwoord klimaat, de vrijwilligers, maar ook op goede organisatie, sterk kader 
en samenwerking op het park. Er wordt gekeken of voorzieningen nog aansluiten op 
de behoefte in de wijk en de veiligheid van het park. Deze samenwerking haakt 
aan bij de gebiedsgerichte ‘Arnhem-Oost-aanpak’: alle Arnhemmers gelijke 
kansen bieden en tweedeling tussen arm en rijk in de stad tegen gaan.

Projectleider Wilco Huisman: “We 
hanteren een aantal uitgangspunten 
die belangrijk zijn om het doel te 
verwezenlijken. Er moet verbinding 
zijn met de wijk op fysiek gebied,  
met sport, cultuur, onderwijs en 
veiligheid en sociaal aspect. Door 
aanbod van 8.00 tot 20.00 uur 
creëer je een verlengde schooldag,
waarbij sport als middel kan 
worden ingezet. Door professiona-

lisering op het park en in de clubs 
ondersteunen we sportaanbieders 
om hun maatschappelijke rol beter 
in te vullen. Hiermee dragen we bij 
aan het bevorderen van de kansen-
gelijkheid.” De betrokken partijen 
in deze samenwerking zijn The Pigs 
(rugby), VV Arnhemia (voetbal), 
Scaramouche (schermen), TV Mal-
burgen (tennis), AM support (jeugd-
zorg) en de Margarethaschool.

Binnen het project zijn er drie 
actiegroepen geformeerd die aan 
de hand van thema’s een bijdrage 
leveren aan het vergoten van het 
maatschappelijke belang:
‘Duurzaam verbinden’ richt zich 
met name op het onderling con-
tact met de huidige gebruikers op 
het sportpark. Periodiek is er een 
overleg om te brainstormen over 
thema’s, lopende ontwikkelingen 
te bespreken en agenda’s rondom 
activiteiten goed met elkaar af te 
stemmen.

De actiegroep ‘Sport- en beweeg-
aanbod’ heeft in juni 2022 al een 
eerste gezamenlijke activiteit geor-
ganiseerd in samenwerking met het 
basisonderwijs en de sportvereni-
gingen op het sportpark. Er zijn drie 
dagen lang kennismakingslessen 
verzorgd. Een groot succes waaraan 
maar liefst 750 kinderen hebben 
meegedaan. 

De derde actiegroep ‘Welkom op 
het sportpark’ ontwikkelt een 
gezamenlijk welkomstbord op het 

sportpark. Daarnaast wordt er met 
een landschapsarchitect gekeken 
naar de herinrichting van het sport-
park. Dit moet uiteindelijk de veilig-
heid en openheid van het sportpark 
vergroten. 

Het is mooi om te zien dat het 
enthousiasme en de betrokken-
heid van de partners binnen de 

actiegroepen zo groot is. Vanuit de 
ontwikkeling ‘Sportpark De Baken-
hof als kloppend hart van de wijk’ 
is er met alle partners uit de wijk 
een mooie beweging in gang gezet. 
Dankzij de bijdrage vanuit het 
Arnhems sport- en beweegakkoord 
hebben we deze eerste stappen 
kunnen zetten.

De eerste resultaten zijn zichtbaar 
en ook gevierd met elkaar. Hierdoor 
sluiten ook nieuwe partners uit de 
wijk aan. 

De volgende stap is om een over-
koepelende Sportparkmanager en 
een Clubkadercoach aan te stellen 
die trainers van de sportaanbieders  
begeleidt.”
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2.

Danspad in woonzorgcentrum
Vreedenhoff

3.

Korfbalbomen op 
school in Elderveld

Initiatiefnemers van dit project zijn 
Dirk Jan Velderman van korfbal-
vereniging EKCA en de buurtsport-
coach uit de wijk. “Het doel achter 
het plaatsen van de korfbalbomen 
was meervoudig: De boom stimu-
leert gooien, mikken, vangen en 
samenspelen. Omdat er vier korven 
op verschillende hoogtes hangen, 
kun je op diverse niveaus spelen. 
Dit houdt het interessant voor alle 
leeftijden. Kinderen gebruiken de 
korfbalboom na school en tijdens 
de pauzes. Hiermee geven we invul-
ling aan het 2+1+2 concept.

Daarnaast was het doel om kinde-
ren enthousiast te maken voor de 
korfbalsport, zodat ze de stap naar 

de vereniging gaan maken.  
Tenslotte is met het project ook 
de relatie tussen de scholen (vak-
docenten gym), het beweegteam 
en de vereniging versterkt. Waar we 
eerst vaag van elkaars bestaan wis-
ten, is dat met het maken van het 
plan stukken verbeterd. Nu weten 
we elkaar goed te vinden, ook voor 
andere initiatieven.
Op beide scholen zijn er clinics 
gegeven. Met de plaatsing van de 

korfbalbomen is de vereniging 
ook zichtbaarder geworden op 
die scholen: je kunt er nauwelijks 
omheen. 
 
Een belangrijk leerpunt is echter: 
hoe houdt je alle stakeholders die 
bij de aanvang van het project 
participeren ook betrokken en 
‘eigenaar’ gedurende het verloop 
van het project. Niet ieders 
belangen zijn even groot.“

Het concept is simpel. Je loopt 
door de gang en raakt een object 
aan. Wat gebeurt er en hoe reageer 
je er op? Uitproberen, voelen en er-
varen, daar draait het om voor deze 
doelgroep. De objecten van het 
danspad kunnen blijvend gebruikt 
worden door de ouderen. 

Romee van Dansschool Versteegh: 
“Dansen draagt bij aan de positieve 
gezondheid, wat de kwaliteit van 
leven vergroot. We hebben work-
shops gegeven aan ouderen en 
begeleiders/verzorgers. Hiermee 
breng je een doelgroep in beweging 
die normaal niet naar danslocaties 
kunnen komen.

De beweging kwam op gang door 
de workshops. Telkens waren zo’n 
20 tot 30 deelnemers aanwezig, 
zowel mannen als vrouwen. 
Een paar mannen die vooraf 
sceptisch waren tegenover dans, 
bleken na de workshop ineens 
enthousiaste deelnemers. 

De technische invulling bij de 
ontwikkeling van de objecten was 
echter lastig en kostte veel tijd. 
Een volgende keer zouden we daar 
technici en it-ers bij moeten halen.

Het project heeft ons ook de kans 
gegeven om mogelijkheden en 
onmogelijkheden te onderzoeken 

voor onszelf. Hierdoor zijn we beter 
in staat in te spelen op de behoefte 
van deze doelgroep. Ook heeft 
het de ouderenorganisatie (Vree-
denhoff) inzicht gegeven in wat 
beweging is en vooral wat bewegen 
op muziek hun bewoners brengt. 
Vreedenhoff kan daarmee zelfstan-
dig verder met dit danspad.”

Het danspad is een multisensorisch en interactief wandelpad waar 
ouderen uitgedaagd worden om te bewegen. Het pad  bestaat uit 
objecten en panelen, bevestigd aan muur en plafond. Deze zijn 
laagdrempelig in gebruik. 

Om aantrekkelijke pauzesport en naschools bewegen 
aan te kunnen bieden is een afwisselend sportaanbod 
van belang. Het plaatsen van korfbalbomen op een 
schoolplein zorgt voor die extra afwisseling.  
EKCA plaatste daarom korfbalbomen op basisscholen 
Het Klimbos en De Kringloop en bouwde daaromheen 
een korfbalprogramma. 

Het gaf ons 
de kans onze 

(on-)mogelijkheden 
te onderzoeken.

Waar we eerst 
vaag van elkaars 
bestaan wisten,

weten we elkaar nu 
goed te vinden.
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4.

Naschools sportaanbod in Schuytgraaf

Een samenwerking tussen het beweegteam en vakleerkrachten bewegingsonderwijs van 
basisscholen Rivers International School, Confetti, Schatgraaf, Het JongLeren en sport-
verenigingen uit de wijk Schuytgraaf. Met als doel zoveel mogelijk kinderen op een 
laagdrempelige manier aan het bewegen krijgen en kennis laten maken met verschil-
lende sporten. Het geeft invulling aan de laatste +2 van het beweegconcept 2+1+2.

Het hele schooljaar geven sport-
verenigingen uit de wijk kennis-
makingsclinics op de sportacco-
mmodaties de Omnibus en de Sala-
mander. Dit doen ze in blokken van 
6 tot 8 weken. Het 1e blok begon 
met handbal, voetbal, skaten, free-
runnen en Nijntje beweegdiploma. 
Vakleerkrachten en het beweeg-
team zorgen voor de aanmeldingen 
van de leerlingen.

Vakleerkracht Fenneke Blanken-
stein: “Na toekenning van de sport-
akkoordaanvraag hebben we een 
informatie-avond georganiseerd 
voor sportaanbieders. Dit was een 
groot succes. Er was veel belang-
stelling en we hebben input vanuit 
de sportaanbieders gekregen. 
Door de sportakkoord-toekenning 
konden ze daar een vergoeding 
voor krijgen.

De inschrijvingen hebben ons ver-
rast. Voor bijna elke groep was er 
meer vraag dan beschikbare plek-
ken. We moesten daarom kiezen 
wie voorrang kreeg. Dit werden de 
kinderen die weinig bewegen, nog 
niet sporten of bij een vereniging 
zitten. Wat ons wel wat tegenviel 
was de vele tijd die we nodig 
hadden voor de organisatie. We 
hopen echter dat dit een succes 

wordt en dat we dit project na een 
jaar kunnen voortzetten en uitbrei-
den naar alle basisschoolleerlingen 
uit de Schuytgraaf en heel Arnhem. 
Ook hopen we dat sportaanbieders 
enthousiast zijn over deze opzet en 
dat er volgend schooljaar nog meer 
sportaanbieders meedoen”, aldus 
Fenneke.

Met dit project geven we invulling 
aan vijf uur bewegen op en rond 
school en ontstaan er samenwer-
kingen met sportaanbieders.

Een voordeel van deze aanpak is 
dat kinderen van de verschillende 
scholen elkaar leren kennen omdat 
ze bij elkaar in een groepje komen.

Ouders zijn ook enthousiast. Vooral 
de variatie in het aanbod wordt 
positief ontvangen. Ze zouden wel 

naderhand meer informatie willen 
krijgen over de sport, bij welke 
verenigingen ze kunnen aanmelden 
bijvoorbeeld.

Een pluspunt is dat vakleerkrach-
ten, buurtsportcoach en sportaan-
bieders elkaar sneller weten 
te vinden. Door dit project zijn
verenigingen meer in beeld, 
wat de doorstroming verbetert.

De inschrijvingen 
hebben ons verrast,

voor elke groep
was er meer vraag
dan beschikbare

plekken.
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5.

Beweeglessen voor kinderen 
tot 2 jaar in Klarendal

De Speelmorgen is een stedelijk initiatief voor (kwetsbare) ouders met hun jonge 
kinderen tussen 10 maanden en 2 jaar. Voor de kinderen biedt de Speelmorgen een 
goede start. Ze wennen aan een ochtendprogramma en leren spelen met andere 
kinderen. Daardoor voegt het kind zich gemakkelijker in de groep van de peuter-
speelzaal. De ouders kunnen laagdrempelig nieuwe contacten opdoen en actief 
bezig zijn met hun kind. De vrijwilligers krijgen hulp bij goede beweegoefeningen.

Tijdens de Speelmorgen lezen ze 
voor, zingen ze liedjes, eten fruit en 
doen leuke spelletjes. Een gedegen 
beweegprogramma ontbrak en daar 
werd hulp bij gezocht. Fransje Hui-
bers en Mariëlle van Verseveld van 
Gym&Turnen Arnhem zijn bekend 
met de doelgroep, vanuit hun Gym-
Kids peutergymlessen. Zij wilden 
hier graag over meedenken. Samen 
met Rijnstad en Kars Deutekom van 
Sportbedrijf Arnhem zijn ze om de 
tafel gaan zitten. En zo ontstond 
het idee voor de BLOSS-doos.

BLOSS staat voor Bewegen Leren 
Ontdekken en Samen Spelen. Het 
stimuleert, zoals de naam al zegt, 
kinderen al vanaf heel jonge leeftijd 
om beter te bewegen en samen te 
spelen. 

Wat is de BLOSS-doos? Mariëlle: 
“Het is een stevige houten doos, 
gevuld met verschillende spel- en 
beweegmaterialen voor kinderen 
in de leeftijd van 0-4 jaar, waarbij 
de doos zelf ook een spelobject is. 
Wat de doos speciaal maakt, zijn de 
leskaarten die er bij zitten. Op deze 
kaarten staan oefeningen uitgelegd 
die je met de materialen kunt doen. 
Het gaat hierbij om het aanleren 

van motorische vaardigheden, 
waardoor de kinderen leren hoe 
hun eigen lichaam werkt en waar-
door samenspelen tussen ouder 
en kind wordt gestimuleerd. 
Er zit ook een muziek-afspeellijst 
bij. Die kun je beluisteren door 
een QR-code te scannen die op 
de leskaarten staat. Hierdoor is er 
automatisch een koppeling met 
taal, wat de taalontwikkeling 
stimuleert. De oefeningen op de 
leskaarten zijn eenvoudig van opzet, 
want we willen dat iedereen er mee 
moet kunnen werken.”

Omdat de ouders meedoen tijdens 
de speelmorgens, kunnen zij de 
spelletjes thuis ook met hun kinde-
ren doen. Een muziekje opzetten en 
samen plezier maken met je kind. 
“Simpel, maar heel effectief”, 
vertelt Fransje. Alle vrijwilligers 
krijgen vooraf een workshop van 
Fransje & Mariëlle over hoe het 
werkt en wat de gedachte is 
achter de BLOSS-doos.

Fransje: “Voor dit project hebben 
we samengewerkt met Rijnstad, 
Gemeente Arnhem, Sportbedrijf 
Arnhem en FabLab van Hogeschool 
Arnhem Nijmegen. Door die samen-

Omdat de ouders meedoen 
tijdens de Speelmorgens, 

kunnen zij de spelletjes ook 
thuis met hun kinderen doen.

werking kon het de huidige 
kwaliteit en duurzame inzet 
krijgen.” Er zijn op dit moment 
10 BLOSS-dozen gemaakt. 
De 1e doos is op 23 november 
officieel uitgereikt in 
MFC Klarendal.
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Bijlage

Alle goedgekeurde aanvragen
Organisatie Omschrijving project thema 1 thema 2 thema 3 thema 4

1 Basisschool Het Klinket & Lea Dasberg Co-financiering twee beweegvloeren voor inzet bewegend leren en pauzesport. ● 1

2 Basketbalvereniging Arnhem Eagles Olstars walking basketbal, een aangepaste basketbalvorm voor ouderen. ● ● 2

3 Budo Sport Arnhem Naschoolse vechtsport beweeglessen en clinics tijdens bewegingsonderwijs. ● ● 3

4 Bushi Arnhem judo Beweegaanbod voor senioren. ● ● 4

5 Dansschhool Versteegh Een multisensorisch en interactief danspad voor ouderen in verzorgingshuis Vreedenhoff. ● 5

6 Flores Onderwijs, Het Jongleren Uitvoering naschools sportaanbod in samenwerking met sportaanbieders in de wijk Schuytgraaf. ● ● 6

7 Gemeente Arnhem Aanpak veilig en inclusief sportklimaat bij Arnhemse sportverenigingen. ● ● 7

8 Gymnastic Centre Arnhem Instuif Talentontwikkeling turnen. ● 8

9 Gymnastic Centre Arnhem Peuter-kleuter-ouder Gym. ● ● 9

10 Handbalvereniging DFS Handbalhappening, een introductie kennismakingsles handbal voor de wijk. ● 10

11 Handbalvereniging DFS Oldstars Walking Handbal, een aangepaste handbalvorm voor ouderen. ● ● 11

12 Handbalverenigingen DFS en UDI’19 Clinics tijdens lessen bewegingsonderwijs in het basisonderwijs met als afsluiting het Arnhemse schoolhandbaltoernooi. ● ● 12

13 Handbalverenigingen DFS en UDI’19 Het doorontwikken van het Arnhemse schoolhandbaltoernooi. ● ● 13

14 Honkbalvereniging Arnhem Rhinos Met behulp van mobiele opblaasbare boardings Baseball 5 in de wijk spelen. ● ● 14

15 Inviplay Arnhemse sportaanbieders ondersteunen om nieuwe doelgroepen en lidmaatschapsvormen aan te bieden. ● 15

16 Korfbalvereniging EKCA Co-financiering crossminton belijning kunstgrasveld. ● ● ● 16

17 Korfbalvereniging EKCA Korfbalbomen plaatsen op schoolplein voor pauzesport. ● ● ● 17

18 Korfbalvereniging Oost Arnhem, Frisbee Airborne Aanbieden van sportclinics op sportpark de Paasberg ism Arnhemse sportaanbieders. ● ● 18

19 Physique gezondheidscentrum Fit4Kids een 12 weeks leefstijlprogramma voor kinderen (8-12 jr) uit de wijk Geitenkamp. ● ● 19

20 Physique gezondheidscentrum Nationale Diabetes Challenge: een 20 weeks wandelprogramma voor volwassenen met/zonder overgewicht. ● ● 20

21 Physique gezondheidscentrum Een kracht- en vitaliteitsprogramma van 2 x 12 weken voor ouderen om de zelfredzaamheid te verbeteren of te behouden. ● 21

22 De Speelmorgen Laagdrempelige beweeglessen voor kinderen tot 2 jaar gecombineerd met het geven van training aan begeleiders van De Speelmorgen. ● 22

23 ASF, AVF, Sportbedrijf Arnhem, Gemeente Arnhem Een gezamenlijke beweegcampagne gericht op sport, bewegen en gezondheid voor Arnhemmers. ● ● 23

24 Samenwerkingsverband veelzijdig bewegen Een samenwerking tussen 4 verenigingen (Aetos, Gymnastic Centre Arnhem, Upward en VDZ) om kinderen veelzijdig te laten bewegen. ● ● 24

25 Samenwerkingsverband veelzijdig bewegen Een samenwerking om het Nijntje Beweegdiploma aan te bieden. ● ● 25

26 Schaats en skeelervereniging Rijn IJssel Het organiseren van skate clinics samen met de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Daarnaast een wekelijkse open instuif op de woensdagmiddag. ● ● 26

27 Sportaanbieders Sportpark De Bakenhof Samenwerkingsverband tussen Arnhemse sportaanbieders op Sportpark de Bakenhof in de wijk Malburgen. ● ● ● ● 27

28 Sportaanbieders Sportpark De Paasberg Samenwerkingsverband tussen Arnhemse sportaanbieders op Sportpark de Paasberg in de wijk Geitenkamp. ● ● ● ● 28

29 Sportbedrijf Arnhem Het digitaliseren van een sportkennismakingsproduct (Sportwijs Digitaal) voor kinderen van 4-12 jaar samen met Arnhemse sportverenigingen. ● ● 29

30 Sportbedrijf Arnhem Sportaanbod voor mannen die verblijven bij het COA aan de Groningersingel samen met voetbalvereniging ESA en hockeyvereniging HCM. ● ● 30

31 Sportbedrijf Arnhem Naschools sportaanbod van 6 weken in de vorm van een sportcarrousel in de wijk Rijkerswoerd/Vredenburg voor kinderen 4-12 jaar. ● ● 31

32 Sportbedrijf Arnhem Co-financiering voor inzet clubkadercoaching bij Arnhemse sportvereniging vanaf 2023. ● 32

33 Stichting Aikido Geven van Aikido clinics aan kinderen op basisscholen in groep 6 t/m 8. ● 33

34 Stichting de Onderwijsspecialisten Naschools sportaanbod voor kinderen 6-18 jaar met gedragsproblemen. ● 34

35 Stichting Gym en Turnen Gymfit voor senioren met een breed aanbod van beweegvormen aansluitend op de doelgroep. ● ● 35

36 Stichting Welzijn Ouderen Arnhem Opleidingsprogramma voor vrijwilligers en beroepskrachten van SWOA, zodat zij ouderen beter kunnen helpen bij vragen over bewegen en gezondheid. ● 36

37 Survival Arnhem Co-financiering voor een survival run installatie in Arnhem Zuid bij de Rijkerswoerdse plassen. ● ● 37

38 Topsport Gelderland Het afnemen van BLOC-testen (motorische vaardigheden) samen met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. ● 38

39 Voetbalvereniging VDZ Het aanstellen van een projectcoordinator maatschappelijke doelgroepen samen met Arnhemse sportverenigingen. ● ● 39

40 Volleybalvereniging Aetos Talentontwikkeling (extra) trainingsaanbod voor ambitieuse jeugdleden in de leeftijd van 12-18 jaar. ● 40

41 Volleybalvereniging Aetos Zitvolleybalclinics organiseren samen met Uniek Sporten bij revalidatiecentra en ziekenhuizen. Aansluitend clinics bij de side events van het WK Volleybal 2022. ● ● 41

42 Woman and child Academy Vrouwen met een niet Westerse achtergrond in de wijk Malburgen in beweging brengen. ● 42

In onderstaande tabel vind je alle 
goedgekeurde aanvragen. Indien er 

sprake is van een hoofdthema in 
combinatie met subthema’s, is het 

hoofdthema aangegeven met een 
grotere stip. 
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Sportbedrijf Arnhem
Beukenlaan 15, 6823 MA  Arnhem
sportbedrijfarnhem.nl
026 – 377 57 57   |   info@sportbedrijfarnhem.nl

Vanaf 1 april 2023 gaan we met 
elkaar aan de slag om nieuwe 
ambities te formuleren. 
Uw energie en inzet is daarbij 
hard nodig om het opnieuw 
tot een succes te maken!


