
Vitale sport- en beweegaanbieders Ambassadeur: Sportraad

Project Omschrijving Wie? 
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Eind 2020 beschikt Wageningen over een (digitaal) Sportnetwerk met als 
doelen: kennis delen, leren van elkaars best practices, verbinden kaderleden/ 
vrijwilligers, vergroten zichtbaarheid sport- en beweegaanbieders, delen 
voortgang van het Sport- en Beweegakkoord. 

Henk Kuiper (Sportraad Wageningen), Glenn 
Nijhuis (De Plataan, klankbordrol), Edwin de 
Jonge (ILL SKILLS, klankbordrol), alle sport- 
en beweegaanbieders 
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Eind 2020 is iedere sport- en beweegaanbieder op de hoogte van en neemt 
waar mogelijk deel aan het trainings- en scholingsaanbod voor met name het 
vrijwilligers, trainers en bestuurders. 

Henk Kuiper (Sportraad Wagenin- gen) i.s.m. 
Adviseur Lokale Sport, Berry Hellegering 
(SSW), alle sport- en beweegaanbieders. 
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In 2025 kent Wageningen 3 ‘leerwerk-sportloca- ties’: op deze kernen komen 
sporten, recreëren, werken en leren bij elkaar in de breedste zin van het woord. 
Plekken waar iedereen, maar in het bijzonder mensen in kwetsbare positie 
kunnen werken en sporten. Zo vormen deze kernen een voorziening voor 
meerdere acties uit dit sport- en beweegakkoord.

Henk Kuiper (Sportraad Wagenin- gen), Arjan 
van Dee (KV Wagenin- gen), Edwin de Jonge 
(ILL SKILLS, meewerkend), Berry Hellegering 
(SSW), Alwin Heij (Zwembad de Bongerd), 
Wouter Kolthek (De Voetbalwerkplaats, 
meeden- kend), SKV, via Astrid Wildekamp.  
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De diverse partijen die zich bezighouden met verenigingsondersteuning 
stemmen hun onder- steuningsaanbod regelmatig op elkaar af. 

SSW, Services van het Sportakkoord, 
Rabobank, Sportbonden, etc. 
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Sportvoorzieningen zijn in 2025 multifunctioneler ingericht en algemener 
toegankelijk - niet alleen voor georganiseerd sporten maar ook voor 
individuele initiatieven. 

Rinske Bakker (SSW), alle Sport en 
Beweegaanbieders 
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Mensen enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk bij sport- en 
beweegaanbieders via het Fitcoin-sys- teem. Fitcoin is een app/platform waar 
vrijwilligers- werk beloond wordt met fitcoins. 

Berry Hellegering (SSW), Astrid 
(Vrijwilligerscentrum Wageningen, werving 
van vrijwilligers/bekend- heid) 
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Betrekken van studenten bij de organisatie (facilitatie) van evenementen - 
vrijwilliger, gemoti- veerd bereik. 

SWU Thymos 
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Betere doorstroom van studentensport naar reguliere sport- en 
beweegaanbieders via verster- ken samenwerking tussen 
studentensportvereni- ging en burgersportvereniging. Bijvoorbeeld. 3 
fietsclubs (studenten, regulier, fietsen met dementerenden/ouderen) daar 
is nog veel meer uit te halen. 

Henri ten Klooster (SCB), SWU Thymos, Peter 
Stokvisch en Cisca Noy (TCW, meewerkend) 
Joris Bergman (Argo/VADA, meewerkend), 
Martijn van Leusden (Discover, klankbord), 
alle sport- en beweegaanbieders 
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Een schaak/damtafel realiseren in het centrum van Wageningen. Gemeente 
en ondernemers zijn enthousiast, financiering lijkt mogelijk. 

Kees Stap (Dam- en Schaak- vereniging); 
diverse ondernemers 


