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Sportakkoord Aalsmeer

Inleiding
Het sportakkoord in Aalsmeer heeft als belangrijkste doel om meer mensen te laten genieten van sporten 
en bewegen die dat op dit moment niet of onvoldoende doen. Heb je ideeën om dit te helpen realiseren, dan 
kun je een aanvraag voor een bijdrage indienen. Je gebruikt hiervoor onderstaand format (beperk de tekst tot 
maximaal twee A4). Lees voorafgaand aan het invullen van dit format de documenten Sportakkoord Aalsmeer 
en Procedure Sportakkoord Aalsmeer. Vul daarna alle onderdelen in.

Projectplan
1. Bij welke nationale ambitie(s) sluit het project aan?

2. Wat is het doel van het project?

3. Welke doelgroepen worden bereikt?

4. Welke activiteiten maken deel uit van het project?

5. Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?

6. Wat is het tijdsplan van het project?

7. Welke mensen en/of organisaties zijn actief bij het project betrokken?

8. Hoe wordt het project voortgezet als de bijdrage vanuit het lokale sportakkoord ophoudt?


	txt_01: Het project sluit aan bij de nationale ambities; inclusieve sportbeoefening, duurzame sportinfrastructuur, positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders. 
	txt_02: Vrijwillige trainers ondersteunen, kinderen zien en horen (vroegtijdig signaleren) en contacten bevorderen binnen pedagogische vraagstukken, met ondersteuning of snelle doorverwijzing waar nodig. 
	txt_03: Alle vrijwillige trainers bij alle sportclubs in de gemeente Aalsmeer. Dit zijn ouders, jonge sporters of andere vrijwillige betrokkenen die trainen geven aan jeugd. Door deze aanpak wordt ook alle jeugd die betrokken is bij een sportclub bereikt.
	txt_04: Een viertal workshops rondom een specifiek thema waar een jeugdtrainer, vrijwilliger of bestuurslid mee te maken kan krijgen binnen een (sport)club. Plus het bevorderen van korte lijnen tussen jeugdwerk en de vrijwillige trainers. 
	Tekstveld 5: Dat vrijwillige trainers meer handvatten voor het pedagogische stuk tijdens en rondom trainingen bij hun club, de contacten tussen verschillende clubs zijn versterkt en alle clubs Wim, Hans en/of Buurtwerk weten te vinden om te sparren.
	txt_06: We starten met een tijdsplan van een jaar, het sportseizoen. We evalueren met regelmaat en hierdoor kan het project bij succes verlengd worden of bijgestuurd als de behoefte veranderd. 
	Tekstveld 7: RKDES met Wim van Zwieten en Hans van Kasteren, Oceanus met Adrie Berk, de gemeente Aalsmeer met Peter Maarsen, Buurtwerk met Tessa Westerhof en Manon Zwart. 
	Tekstveld 8: Als de workshops aanslaan kunnen we voor volgend seizoen kijken of alle aanwezige clubs/verenigingen en partners een kleine bijdrage willen betalen. Een andere optie is om hier een fonds voor aan te schrijven.
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