
Ideeën Sportakkoord Beverwijk 
 
 
Ambitie: Inclusief sporten en bewegen 
Iedereen in Beverwijk beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Iedereen kan 
eigen sportkeuze maken, met plezier meedoen, voelt zich welkom en hoort erbij. 

Idee Organisatie Afzender 

Ik zou ook een buddytraject adviseren voor als 
individuen voor het eerst bij een club komen. 
Help hen de weg te lezen en vooral mensen te 
leren kennen 

DEM Tennis Karin Smit 

Gezond (G)oud: door de leeftijdslagen heen (jong 
en oud). Gezond oud worden. Een leven lang 
plezier en sport. Meer inzet op sport voor 
senioren. 

GGD Jelle Buijtendijk 

Nieuwe impuls schoolsportcommissie Stichting Welzijn 
Beverwijk 

Bert Kalter 

Ouderen uit verzorgingshuis gezamenlijk laten 
zwemmen in het warme bad. Als je dit niet 
organiseert komen deze bewoners nooit naar een 
zwembad. 

Sportfondsenbad 
Beverwijk 

Jos Dekker 

Een groot schaakbord op de binnenplaats van 
Reakt IJmond. Als er geen productie is dan 
kunnen wij een potje schaken. 

Reakt IJmond Laura Jonker 

Fitnessaanbod aangepast sporten meer bekend 
maken 

Interfysio Iris Magdelyns 

De mogelijkheid voor een lidmaatschap voor 
meerdere verenigingen. Zodat meerdere sporten 
worden gedaan. 

Buurtsportcoach Ino Stevens 

Breed plan naschoolse mogelijkheden - per 
school/buurt sportstimulering:  
- onkosten vereniging 
- gebruik velden 
- samenwerking 
- gezondheid 

Buurtsportcoach Robin 

Fysiotherapie in het water. Oefeningen en 
conditieopbouw door training in het zwembad. 

Sportfondsenbad 
Beverwijk 

Jos Dekker 

Zomeractiviteiten voor ouderen, te denken 
fietstochten, wandelactiviteiten. 

Stichting Welzijn 
Beverwijk 

Bert Kalter 

Er wordt 2x per week running therapy gegeven bij 
Brijder Beverwijk. Er wordt nu gelopen in het 
Wijkeroogpark en door industriegebied Velsen. 
Het zou mooi en extra stimulerend zijn als we ook 
op vaste momenten gebruik zouden kunnen 
maken van de baan van AV DEM. 

Brijder 
verslavingszorg 

Wim Revers 

Gezamenlijke beweegactiviteit ontwikkelen met 
de SIG vanuit Buurtwinkel Schans 

SWB Carolina v.d. Aa 



 
 
 

Sport voor iedereen... Een contactpersoon aan de 
school gekoppeld, die ouders wegwijs maakt 
richting sportclub (financieel, maar ook letterlijk 
het contact tot stand brengt). Zo wordt de stap 
laagdrempelig(er)! 

KBS De Wilgeroos Nathaly de Vries 

Mensen die het GLI-traject volgen (leefstijl-
coaching) korting geven op beweegaanbod zodat 
zij meer kunnen gaan bewegen (wat ook de 
bedoeling is e/o subsidie aan de coach geven om 
te sporten met de deelnemers. 

Interfysio Iris Magdelyns 

Haal- en brengservice voor ouders en kinderen 
met een beperking, mogelijk gemaakt door 
vrijwilligers, om ouders te ontlasten 

Buurtgezinnen 
Heemskerk en 
Beverwijk 

Ingeborgh Olij-
Frima 

Binnen IJmondgemeente een sportlidmaatschap 
geldig bij aangesloten org./vereniging 

Stichting 4All 
Vitaal 

Richard Rozing 

Bewegen met allochtone groepen, o.a. 
statushouders 

SWB Carolina v.d. Aa 

Het bieden van een locatie/omgeving voor iedere 
Nederlander op alle gebieden. Zowel sportief, 
ondersteunen aan de vereniging als 
ondernemend. Primaire focus op mensen met 
een handicap, betaald door de overheid of het 
bedrijfsleven (MVO) 

CVV Jong 
Hercules 

Justin de Vries 

Regionale (jeugd)sportpas. Niet voor 1 gemeente 
zoals nu en ook voor volwassenen maken 

Interfysio Iris Magdelyns 

Slow pitch softbal is zeer laagdrempelig en 
makkelijk ook door andere (sport)verenigingen 
(of bedrijven) te doen. Wees welkom. 

Rooswijk Geert Velzel 

Als Velsense club met veel Beverwijkse leden 
kunnen wij veel betekenen voor projecten op 
scholen of in buurten 

Rooswijk Geert Velzel 

Stimulering gezonden leefstijl middels structurele 
subsidies. Facilitering aanbieders. Hulp bij 
marketing/infrastructuur e.d. 

Interfysio Joost 

Sport & Fit "Markt". Combineer voeding (gezond 
eten) met sport/dans en maak er een spectaculair 
event van voor ouders én kids. Koppel het aan 
bekende sporters als publiekstrekker. 

Body Skills Marc Hegeman 

Vanuit middelbare scholen tijdens de gymles 
verschillende sporten bezoeken (zoals KC Havo) 

Interfysio Iris Magdelyns 

Alle vraaggezinnen van buurtgezinnen die op 
bijstandsniveau leven kunnen deelnemen aan 
sport. WMO-aanvraag afgewezen, aanvraag 
sport- en cultuurfonds. 

Buurtgezinnen 
Heemskerk en 
Beverwijk 

Ingeborgh Olij-
Frima 

Pilot voor mensen met een beperking voor de 
sportclub doen ipv deelnemers, waardoor een 
vereniging voor iedereen met een beperking het 
kan aanvragen ipv alleen de bewoners in de wijk 

Interfysio Iris Magdelyns 



Ambitie: Duurzame sportinfrastructuur 
 
Beverwijk beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. 
Sportaccommodaties worden intensief en multifunctioneel gebruikt, voldoen aan 
kwaliteitseisen gebruikers en voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. De openbare 
ruimte wordt beweegvriendelijk. 
 

Idee Organisatie Afzender 

SSS wil van bredere betekenis zijn in de 
buurt. Springlessen voor scholen, 
sportinstuiven, peuter/volwassenlessen 
overdag lopen tegen 
accommodatiebeschikbaarheid aan. Betere 
faciliteiten voor het turnen zou heel fijn zijn, 
als toestellen kunnen blijven staan. Ook een 
clubhuis/kantine zou mogelijkheden geven 
meer in de buurt te organiseren, evt. in 
combi met andere verenigingen 

SSS Beverwijk Katinka Mooij 

Opzetten stuurgroep van 
vertegenwoordigers diverse sporttakken, 
gemeente, MKB, ondernemersverenigingen, 
zorg 

Interfysio  

Accommodatie meer gebruiken: 's ochtends 
bejaarden (b.v.), 's avonds andere 
sportclub(s) 

KV HBC (Korfbal) Henri 
Kouwenhoven 

Uitlenen onderling sportverenigingen 
bestuurders met speciale kwaliteiten indien 
verenigingen onderbezet zijn 

SV Wijk aan Zee Klaas Vos 

Opknappen sportzaal buurthuis Wijk en 
Duin. Opknappen betekent meer 
mogelijkheden voor onze kinderen 
(Wilgeroos), maar ook voor 
buurtsportinitiatieven. 

KBS De Wilgeroos Nathaly de Vries 

Multi (sport)centrum entree Beverwijk 
sociaal/commercieel/school etc. Ankie's 
Hoeve terrein 

Evenementenmakelaar/ 
buurtsportcoach 

Robin Welp 

Duurzaamheidsinitiatieven 
volumevoordeel/ideeën  

KV HBC (Korfbal) Niels Blaauw 

Opzetten samenwerkingsverbanden 
sportgezondheid in deelgebieden:  
- jeugd 
- ouderen 
- aangepast 
- sportaanbieders 
- zorg 
- gemeente 
- MKB 

Interfysio Joost 

Nieuw zwembad(en) om functionele en 
duurzame sportinfrastructuur te bieden voor 
de toekomst en hiermee het zwembad weer 

Sportfondsenbad 
Beverwijk 

Jos Dekker 



aantrekkelijk te maken voor alle 
doelgroepen en leeftijdsklassen 

Sportcomplexen energieneutraal maken 
door het duurzaam omgaan met de zonne- 
en bewegingsenergie. Het bedrijfsleven wil 
hier absoluut hun naam aan koppelen. 

CVV Jong Hercules Justin de Vries 

Vaker een netwerkbijeenkomst voor 
sportaanbieders 

Buurtsportcoach Ino Stevens 

Voedsel wat over is van de Dekamarkt; hier 
kan Reakt IJmond maaltijden van maken 
voor de dagbesteding bij Reakt IJmond, 
zodat voedsel niet verspild hoeft te worden 

Reakt IJmond Laura Jonker 

Meer overleggen tussen de diverse 
gebruikers en professionals (kennis en 
aanbod) ontwikkeling buitenruimte 
(speelplekkenplan) Beverwijk 

Evenementenmakelaar/ 
buurtsportcoach 

Robin Welp 

Jeugdleden hand- voetbal of andere sporten 
bij onvolledige teams per seizoen 

SV Wijk aan Zee Klaas Vos 

Hekken weg van alle beweegaccommodaties 
(sport, scholen etc.) zodat deze 24/7 
beschikbaar zijn 

Inwoner Beverwijk Bas de Wit 

Meer openbare sportgelegenheden waar 
verschillende sportverenigingen sport 
aanbieden 

Buurtsportcoach/ 
evenementenmakelaar 

Ino Stevens 

Maak meer gebruik van de parken in onze 
gemeente. Voorbeeld: in de Vlaskamp 
(Broekpolder) kwam elke avond vanaf het 
voorjaar een groep jongeren cricket spelen 

DEM Tennis Karin Smit 

Gebruik sportaccommodaties zoveel als 
mogelijk voor meer doelen (waaronder ook 
kantines) enz. 

SV Wijk aan Zee Klaas Vos 

Opzetten regionaal talentencentrum 
school/zorg/sportgericht/fysiek/mentaal 

Interfysio Joost 

 
 
Ambitie: Vitale aanbieders 
 
Sportaanbieders zijn toekomstbestendig. Zij hebben de financiën op orde, werken samen 
met andere sportaanbieders en maatschappelijke instellingen, hebben voldoende 
(geschoold) kader, kennen diversiteit in de organisatie, innoveren sportaanbod en 
lidmaatschapsvormen en krijgen adequate ondersteuning 
 

Idee Organisatie Afzender 

Vrijwilligersbank: sporadisch bij gebrek aan 
mensen elkaars vrijwilligers gebruiken 

WSV De Zwervers Joop Bremer 

Wij zijn sinds kort erkend leerbedrijf en kunnen 
dus (maatschappelijke) stages begeleiden 

Rooswijk Geert Velzel 

Integratie sport-zorg-welzijn-onderwijs in Wijk 
aan Zee 

SWB Carolina v.d. Aa 



Sportinstuif: vast naschools sportaanbod waarin 
kinderen door het jaar heen in contact komen 
met verschillende sporten en aanbieders 

Inwoner Beverwijk Bas de Wit 

Doorverwijzing: b.v. Artsen, maatschappelijke 
instelling ouderen met/zonder beperkingen e.d. 
naar ontmoetingscentrum pav. Westerhout. 
Kleurrijk palet aan activiteiten. 

Pav. Westerhout Hes Lagrand 

Tai Chi promoten (bijv. demo's) bij verzorgings-
/verpleeghuizen 

Tai Chi Hans Gaarthuis 

Verschillende sportevenementen georganiseerd 
in samenwerking tussen verschillende 
sportverenigingen 

Buurtsportcoach Ino Stevens 

School Sport Marathon waarbij b.v. 8e groepen 
uitgenodigd worden jaarlijks, bij 2 of 3 
sportaanbieders 

Body Skills Marc Hegeman 

Bij DEM Tennis organiseren we jaarlijks de 
Masters. Hierbij wordt een jong talent 
gekoppeld aan een "oud" talent. Zij doen samen 
een toernooi van een week. 

DEM Tennis Karin Smit 

- Stimulering aanwas vrijwilligers 
sportvereniging 
- Regionale sportpas voor vrijwilligers 
- Korting op sportfaciliteiten, MKB etc. 

Interfysio Joost 

Samenwerking met 
huisartsenpraktijken/fysiotherapeuten 

Stichting Welzijn 
Beverwijk 

Bert Kalter 
Buurtsportcoach 

Nauwe samenwerking met zorginstellingen. 
Meer ouderen in beweging krijgen. 

Stichting Welzijn 
Beverwijk 

 

 
 
Ambitie: Positieve sportcultuur 
 
Overal In Beverwijk kan met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos worden gesport. Sportclubs 
bevorderen een positieve sportcultuur, zijn alert op en voorkomen grensoverschrijdend 
seksueel gedrag. Coaches en trainers gaan pedagogisch verantwoord te werk. Ouders en 
verzorgers zijn positieve supporters. 
 

Idee Organisatie Afzender 

Diverse generaties koppelen door een 
historische wandeltocht door de wijk 

Stichting 4 All Vitaal Richard Rozing 

Sunday Longboardday; 1x per jaar (of 
vaker ;-)) zoals een paar jaar geleden in 
Antwerpen 

Interfysio Iris Magdelyns 

Gezonde voeding bij de eettafels van 
Stichting Welzijn Beverwijk 

SWB Carolina v.d. Aa 

Meer gebruik/voorbeeldfunctie topsporters 
Beverwijk 

Evenementenmakelaar/ 
buurtsportcoach 

Robin Welp 

Op landgoed Adrichem zitten veel 
sportclubs. Waarom organiseren we niets 
gezamenlijks in de vorm van clinics? 

DEM Tennis Karin Smits 

Rookvrije clubs   



Samenwerken met Body Switch.nl - 
leefstijlverandering aanpakken. Depressie, 
overgewicht, buikproblemen etc. 

Reakt IJmond Laura Jonker 

Gezonde leefstijl als onderdeel zorgtrajecten. 
Bijv. bewegen en gezond eetpatroon ipv 
pillen (verbinding sport-zorg) 

Inwoner Beverwijk Bas de Wit 

Meer samenwerking tussen scholen in 
achterstandswijken en oudere verenigingen. 
De kinderen vrijwilligerswerk laten doen bij 
externe partners. Om zo kinderen in 
achterstandswijken te leren om te gaan met 
andere 

Buurtsportcoach/ 
evenementenmakelaar 

Ino Stevens 

Structurele en integrale inzet + monitoring 
gezonde leestijl, beginnend bij de jeugd. 
Begint bij uitstraling, met water drinken, 
gezond eten en veilige omgeving 

Inwoner Beverwijk Bas de Wit 

 
 
Ambitie: Vaardig in bewegen 
 
Kinderen in Beverwijk spelen en sporten, voldoen aan de beweegnorm en zijn motorisch 
vaardig. Ouders en verzorgers zijn zich bewust van het belang van voldoende beweging en 
goede voeding. Sportclubs hebben aandacht voor gezonde leefstijl en een gezonde 
sportomgeving. Zij zijn rookvrij, beperken alcoholgebruik en hebben gezonde kantines. 
 

Idee Organisatie Afzender 

Schoolgymuren verplichten. Niet 1, maar 3 uur   

Bewegingsonderwijs in het zwembad en 
hiermee de zwemveiligheid verbeteren. Draagt 
ook bij aan de motorische ontwikkeling van de 
kinderen. 

Sportfondsenbad 
Beverwijk 

Jos Dekker 

Samen met de evenementenmakelaar een 
watertoernooi organiseren tegen gereduceerd 
tarief 

KZC Elise 
Hoogland/Francia 
van Leeuwen 

Motorische screening op "alle" basisscholen 
i.c.m. MRT-programma om motoriek te 
verbeteren 

SSS Beverwijk Katinka Mooij 

Proactief benaderen van alle leerlingen van 
basisscholen voor het bieden van een brede 
sportieve basis, waar de uiteindelijke keuze bij 
de leerling zelf ligt. Gefinancierd door 
overheid/bedrijfsleven 

CVV Jong Hercules Justin de Vries 

Sportpas alle leeftijden met gratis proeflessen, 
kennismakingslessen 

GC Broekpolder Denise Boon 

In samenwerking met de buurtsportcoaches 
meer jeugd naar het zwembad door uitdagende 
spellen te organiseren tegen een kleine prijs 

Sportfondsenbad 
Beverwijk 

Jos Dekker 

Bij motorisch niet zo vaardige kinderen wordt 
samenwerking gezocht met Soepel Leren. 
Reflexintegratie stimuleert het zenuwstelsel en 
draagt bij aan bewegen en beweeg-plezier 

Soepel Leren Mieke 
Lansbergen 



Autovrije (zon-)dag voor skaten, lopen, fietsen, 
balsport op de weg 

Gemeente 
Beverwijk 

Bärbel Böhling 

Integraal aandacht en monitoring op motorische 
ontwikkeling jeugd en sportdeelname (bijv. 
beweegABC/MQ-scan) 

Inwoner Beverwijk Bas de Wit 

Een tafeltennistafel plaatsen bij Reakt IJmond. 
Als er even geen productie is dan kunnen we 
een competitie houden. 

Reakt IJmond Laura Jonker 

Korfbalattributen laten rouleren over de 
basisscholen om de sport te promoten in 
Beverwijk en Heemskerk. Sport in de buurt. 

KV HBC (korfbal) Henri 
Kouwenhoven 

Honkbal kan voor alle leeftijden wat bieden en is 
bijvoorbeeld ook ideaal voor sportdag of 
naschoolse opvang 

Rooswijk Geert Velzel 

Gelden vrijmaken (gemeente samen met de 
school) voor de (buurt-)schoolpleinen -> 
ondersteunt vaardig in bewegen 

KBS De Wilgeroos Nathaly de Vries 

Scholentoernooi organiseren waarin de kinderen 
kennis maken met waterpolo en 
wedstrijdzwemmen op een speelse manier. Om 
zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen. 
Wij denken hierbij aan de scholen rondom het 
zwembad "Sportfondsen" uit Beverwijk en 
Heemskerk. En het zal plaats vinden op de 
laatste zaterdag van de herfstvakantie. 

K2C Elise Hoogland/ 
Francia van 
Leeuwen 

 
 


