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Voorwoord 
 
Ons jaarverslag van 2019 was een “jubileumuitgave”. Ter gelegenheid van ons eerste lustrum hebben 
we uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van Bunnik Beweegt  van 2014 tot en met 2019:  
 

- Bij de verbreding van onze doelstellingen op het gebied van sporten en bewegen naar het 
bevorderen van een gezonde leefstijl. Hiermee hebben we invulling gegeven aan de nieuwe 
sport- en beweegvisie “Bunnik in Beweging” van de gemeente en de implementatie van het 
programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).  

- Bij de initiërende, uitvoerende en organiserende rol van de buurtsportcoaches in de 
beginjaren, gericht op het bevorderen van bewegen en sporten.  En de ontwikkeling naar de 
huidige rollen regievoeren, aansturen en het verbinden van deelnemers en samenwerkende 
partijen die horen bij de huidige doelstellingen en aanpak.  

- Bij de ontwikkeling van initiatiefgroep naar stuurgroep en de professionaliseringsslag die we 
als organisatie de afgelopen jaren hebben gemaakt. 

- Bij het belang van samenwerking met en tussen gemeente, maatschappelijke organisaties, 
sportverenigingen, scholen, andere betrokken partijen en inwoners uiteraard. 

- Bij onze plannen voor de toekomst van Bunnik Beweegt  
 
In 2020 zijn we op de ingeslagen weg voortgegaan en hebben we invulling gegeven aan de 
toekomstplannen. Gehinderd door de omstandigheden zoals iedereen, maar met onverminderde 
energie en enthousiasme. 
Wat we ervan gemaakt hebben kunt u lezen in dit jaarverslag. Ik hoop dat u de tijd kunt vinden om 
het door te nemen en wens u, mede namens onze buurtsportcoaches en de stuurgroep, veel 
leesplezier. 
 
Jeroen Straatman 
Voorzitter stuurgroep Bunnik Beweegt  

 
 
  

https://www.bunnikbeweegt.nl/publicaties/
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1. Inleiding 
 
Een gezonde omgeving 
Bunnik Beweegt  richt zich op de bevordering van een gezonde leefstijl van de inwoners uit de 
gemeente Bunnik. Een gezonde leefstijl voorkomt overgewicht, eenzaamheid en draagt bij aan het 
geluk van de mens. De leefomgeving heeft veel invloed op ons gedrag (afb 1.). Het is dus van groot 
belang dat we samen met lokale partijen, de 
gemeente en de inwoners ons inzetten om een 
leefomgeving te creëren die bijdraagt aan een 
gezonde leefstijl. 
 
Inspireren, initiëren, ondersteunen en verbinden 
Samen met de gemeente, scholen, sportverenigingen, 
de kinderopvang, jongerenwerk en alle andere 
organisaties werken we hard aan die gezonde 
omgeving. De 3 buurtsportcoaches, gesteund door 
een stuurgroep bestaande uit 6 vrijwilligers spelen 
hier een belangrijke rol in. Zij inspireren, initiëren, 
ondersteunen en verbinden verschillende 
organisaties met een groot aantal projecten.  
 
Aandachtspunten 
De belangrijkste aandachtspunten voor Bunnik 
Beweegt   zijn: 
 

- Een rookvrije generatie 
- Vitale verenigingen 
- Gezonde scholen 
- Bunnik op gezond gewicht 
- Strijd tegen eenzaamheid 
- De jeugd naar buiten 
- Mentaal & Fysiek bewegelijk 

 
Een bijzonder jaar 
2020 was een bijzonder jaar voor Bunnik Beweegt   en de Bunnikse gemeenschap. Nederland kreeg 
te maken met de Corona-pandemie. Vanwege deze pandemie zijn er veel maatregelen getroffen. 
Schoolsporttoernooien, de Bunnikse spelen, projecten van studenten en activiteiten in de wijken en 
fysiek verschillende organisaties bezoeken was niet meer mogelijk. Gezamenlijk sporten en contact 
momenten werden zoveel mogelijk beperkt. Voor Bunnik Beweegt   een enorme uitdaging om toch 
de mensen en organisaties te kunnen bereiken om de ingeslagen weg goed voort te kunnen zetten. 
Het vijfjarig bestaan hebben we niet echt kunnen vieren. Daar hopen we in 2021 met de opening van 
het Beweeglint aandacht aan te kunnen besteden. 
 
Desondanks was 2020 een jaar waarin: 
o Onze buurtsportcoaches weer mooie resultaten hebben weten te boeken; 
o Wij erin geslaagd zijn om de samenwerking met onze partners verder te verdiepen en uit te 

bouwen. Onder andere door: 

 Invulling te geven aan het akkoord voor een Gezond Bunnik Odijk en Werkhoven  

 De krachten te bundelen in het Netwerk Gelukkig & Vitaal Werkhoven, Odijk en Bunnik.  
o Het  gelukt is om de toekomstbestendigheid van Bunnik Beweegt  te versterken  

Daarover meer in dit jaarverslag.  

Afb. 1 De omgeving heeft invloed op ons gedrag. 



 

 5 

Samenwerken en verbinden is de kracht en de kerntaak van Bunnik Beweegt . Daarmee vergroten 
we de slagkracht en effectiviteit van alle deelnemers en creëren we draagvlak voor de doelstellingen 
op het gebied van meer sporten/bewegen en het bevorderen van een gezonde leefstijl en individueel 
en gemeenschappelijk welzijn. Daarom beginnen we dit jaarverslag met een hoofdstuk over 
Samenwerking.  
Om dit jaarverslag leesbaar te houden beperken we ons tot een beschrijving van de belangrijkste 
ontwikkelingen, opmerkelijke voorbeelden en opvallende trends. We bieden een totaaloverzicht in 
de bijlagen Factsheet 2020 en Resultaten 2020. We zien af van een gedetailleerde omschrijving van 
alle activiteiten, projecten en evenementen. Die kunt u allemaal terugvinden op onze website 
https://www.bunnikbeweegt.nl/ .  In dit verslag wordt door middel van hyperlinks1 verwezen naar 
relevante thema’s op de website. 
  

                                                           
1 Bij sommige computers wordt zo’n hyperlink geopend met Internet Explorer, in die gevallen krijgt u een 
foutmelding. Bij andere browsers werkt de hyperlink wel.  

https://www.bunnikbeweegt.nl/
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2. Samenwerking  
 
De buurtsportcoaches van Bunnik Beweegt  staan inmiddels in contact met meer dan 100 
verschillende organisaties. Samenwerking is voor Bunnik Beweegt  van groot belang. Alle partners 
van Bunnik Beweegt  zijn op de website te vinden. Om 
een goed beeld te krijgen van hoe zo’n samenwerking 
eruit ziet hebben we enkele belangrijke 
samenwerkingsverbanden hieronder uitgelicht. 
 

FC Utrecht 
De samenwerking met voetbalclub FC Utrecht is in het 
jaar 2020 stevig uitgebreid. FC Utrecht wordt door Bunnik 
Beweegt  ingezet als partner om bestaande projecten 
meer kracht bij te zetten. Daarnaast worden er ook veel 
activiteiten aangeboden vanuit FC Utrecht voor de 
inwoners van de gemeente Bunnik. Denk bijvoorbeeld 
aan: 
 

- Samen de wijk in! 
- FC Utrecht leert 
- Het kerstdiner voor eenzame ouderen 
- De FC Utrecht bingo 

 
Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking weten te uit te breiden. Naast de huidige 
activiteiten hebben we één hoofddoel gesteld waar wij in het jaar 2021 extra aandacht aan willen 
besteden: Samen naar buiten! Samen naar buiten is een project waarbij één van de 
buurtsportcoaches in samenwerking met Gemeente Bunnik en FC Utrecht als ambassadeur zich gaat 
inzetten om meer jeugd te laten buiten spelen.  
 
Deze samenwerking tussen Gemeente Bunnik, FC Utrecht en Bunnik Beweegt  is uniek en de 
eerste in Nederland. Begin 2021 zal het samenwerkingsconvenant ondertekend worden met alle 
betrokken partijen. 
 

ROC Sportcollege Utrecht 
Bunnik Beweegt  is een leerbedrijf. Dat betekent dat de 
buurtsportcoaches bevoegd zijn om stagiairs op te leiden 
volgens de opleidingseisen van sportopleidingen MBO niveau 4. 
De samenwerking met het Sportcollege is prettig en 
constructief. Elke jaar beschikken alle drie de buurtsportcoaches 
over een vaste stagiair. Deze stagiairs krijgen opdrachten vanuit 
school welke zij voor Bunnik Beweegt  binnen de gemeente 
Bunnik moeten uitvoeren. Daarnaast hebben alle drie de 
stagiairs een groot project dat zij gedurende het jaar voor hun 
rekening nemen. De projecten die dit jaar op de planning stonden (uitgesteld wegens corona) zijn: 
 

- Ondernemingsplan bootcamp 
- Paasspeurtocht voor de scholen 
- Sponsorloop voor hockeyveldje in de wijk 

 

Odijk

Werkhoven

Bunnik

FC Utrecht

Gemeente 
Bunnik

Bunnik 
Beweegt

https://www.bunnikbeweegt.nl/
https://www.fcutrechtleert.nl/
https://sport.rocmn.nl/
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MBO sportacademie Amersfoort  

Een uniek samenwerking in Nederland is de samenwerking tussen 
MBO sportacademie Amersfoort en Bunnik Beweegt . Binnen de 
opleiding van de sportacademie worden leerlingen opgeleid tot 
buurtsportcoach. Sinds 2 jaar komt er elke dinsdag een klas met 
c.a. 30 3e jaars studenten naar Bunnik om samen met Bunnik 
Beweegt  te ervaren hoe het is om buurtsportcoach te zijn. Elke 
student heeft zijn eigen project welke hij/zij uitvoert binnen de 
gemeente. De studenten gebruiken daarvoor het netwerk van 
Bunnik Beweegt . Daarnaast geven de studenten ook gymles aan 
basisscholen De Beurthonk en De Bongerd. De buurtsportcoach is samen met twee vakleerkrachten 
en twee 4e jaars studenten wekelijks actief om de studenten hierin te begeleiden. De gymlessen en 
projecten leveren prachtige resultaten op voor gemeente Bunnik. Enkele voorbeelden: 

- Kwalitatief goede gymlessen (kostenbesparend voor scholen) 
- Beweegaanbod in verzorgingscentrum Bunninchem 
- Opstart Walking football 
- Sponsorloop voor het skatepark in Werkhoven leverde meer dan 5000,- euro op! 
- Kleutergym 
- Ondersteuning buitenschoolse opvang voor beweegaanbod. 

 

JOGG – Jongeren op Gezond Gewicht 
Na een drie jaar lange samenwerking met JOGG-landelijk is 
er aan de hand van de JOGG-beweging ontzettend veel 
opgebouwd binnen de gemeente Bunnik. Steeds meer 
organisaties zijn zich er van bewust dat zij een positieve 
invloed kunnen hebben op het gedrag van de mensen. 
Scholen, kinderopvangorganisaties, sportverenigingen, 
welzijnsorganisatie maar ook de gemeente zelf heeft 
mooie stappen gezet dankzij deze samenwerking. Er zijn 
bijvoorbeeld 7 watertappunten geplaatst en een aantal 
speelplekken ge-upgrade. De gemeente is zich er meer van doordrongen dat haar invloed op de 
gezonde leefstijl van de inwoners groot kan zijn.  
Nu is de tijd aangebroken om door te pakken. Juist nu, na een jaar met een pandemie is het van 
enorm belang dat we ons extra blijven inzetten op de gezonde omgeving. De gemeente beseft dit 
terdege en heeft dan ook het contract met JOGG-landelijk voor 3 jaar verlengd. Mede dankzij deze 
samenwerking kunnen de buurtsportcoaches en JOGG-regisseur zich blijven ontwikkelen en gebruik 
maken van de diensten die zij leveren. 
 

Uniek sporten 
Het is belangrijk dat sporten voor elke inwoner toegankelijk is. Het is 
dus van groot belang dat de inwoners weten welk aanbod er binnen de 
gemeente zelf is, maar ook in de omgeving. Bunnik Beweegt  
stimuleert inwoners (jong & oud) om in beweging te komen. Voor 
mensen met een beperking is het vaak lastiger om een passend aanbod 
te vinden. Het aanbod is minimaal, dit doordat de doelgroep van 
mensen met een beperking klein is. Hierdoor kun je niet de juiste 
groesgrootte vormen. Dit is reden dat wij samenwerken met 
omliggende gemeenten. Gezamenlijk kunnen we het aanbod in de 
gehele omgeving vergroten en goed in kaart brengen. Dit wordt gebundeld en is hier terug te vinden. 
Regelmatig is er een regionaal overleg met de buurtsportcoaches te bespreken hoe we de aanpak 
onder uniek sporten kunnen verbeteren. Hoe bereiken we deze inwoners? Hoe kunnen we hen 

https://www.sportacademie-amersfoort.nl/
https://jogg.nl/
https://www.bunnikbeweegt.nl/wat-is-jogg/
https://www.unieksporten.nl/
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stimuleren om ook in beweging te komen? Is er ruimte voor nieuw aanbod? Dit zijn vragen die 
gedurende het jaar aan bod komen. 

 

Netwerk Gelukkig en Vitaal Werkhoven, Odijk en Bunnik 
Bunnik Beweegt  is sinds 2019 actief lid van de initiatiefgroep van het Netwerk Gelukkig en Vitaal 

Werkhoven Odijk en Bunnik. Het Netwerk Gelukkig en Vitaal Werkhoven Odijk Bunnik2   – een 

samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn – 

wil het mogelijk of makkelijker maken dat iedereen in onze gemeenschap, met speciale aandacht 

voor de meest kwetsbaren onder ons, gelukkige en vitale keuzes kan maken en kan meedoen!  

Het netwerk wil met haar activiteiten de leefbaarheid en cohesie in de lokale samenleving(en) 

vergroten en burgerparticipatie bevorderen.  

De netwerkpartners denken en werken vanuit de vraag en (latente) behoefte van de inwoners en 

niet vanuit het eigen aanbod. Ze zetten, via dit brede netwerk, in op het vergroten van de 

gemeenschapskracht3. De verwachting is dat deze insteek het beroep op professionele 

maatwerkvoorzieningen vermindert en het ontwikkelen van een aparte welzijnsorganisatie4 

overbodig maakt. De netwerkpartners benutten het netwerk om hun eigen activiteiten te versterken. 

Daar waar een integrale aanpak nodig is om op een vraag of behoefte vanuit de gemeenschap te 

kunnen inspelen zetten zij zich samen in voor het versterken van gezamenlijke projecten met en voor 

alle inwoners (de Zomerschool is daar van een mooi voorbeeld).  

Het in 2020 afgeronde onderzoek “Beeld van Bunnik” (foto sociaal domein, foto sociale kracht) heeft 

belangrijke informatie opgeleverd over die vraag en behoefte van onze gemeenschap en leverde 

input voor (gezamenlijke) activiteiten en projecten. Dergelijk onderzoek met, naast kwantitatief 

onderzoek, veel open gesprekken met inwoners om duiding en gevoel te geven aan statistiek en 

getallen wil het netwerk als werkwijze vasthouden en periodiek herhalen. Niet altijd met de inzet van 

een extern bureau want veel kunnen we als netwerkpartners en gemeente zelf. 

In 2020 is het netwerk een half jaar ondersteund door de Provincie Utrecht via het innovatieproject 

'Kleine kernen blijven gezond, vliegwiel van gemeenschapskracht'. Dit project ging ervanuit dat de 

provincie (en gemeenten) veel kan leren door te doen in de praktijk. In 2020 zijn de ideeën uit het 

‘Beeld van Bunnik’ en de ervaringen en bevindingen uit het provincieproject verder uitgewerkt, 

versterkt en opgestart. Naast de ideeën die direct en zonder extra geld of steun zijn uitgevoerd 

(betere samenwerking, elkaar steunen) zijn de meer omvangrijke ideeën uitgewerkt in een aanvraag 

gericht aan de Gemeente Bunnik en de Provincie Utrecht voor steun en financiering. Hiervoor is in 

2020 een subsidie over 2 jaar toegekend door zowel de Gemeente Bunnik (20.000 euro) als de 

Provincie Utrecht (21.000 euro). Naast de erkenning biedt dit ook een solide basis voor de 

                                                           
2 De initiatiefgroep van het Netwerk bestaat uit Krachtig Krommerijn, Bunnik Beweegt3, Cultuurplatform, 
bibliotheek (Idea), Jongerenwerk De Schoudermantel, eerstelijns samenwerkingsverband OWZ Krommerijn en 
Centrum voor Elkaar 
3 Gemeenschapskracht is de positieve energie die vrijkomt als mensen elkaar helpen om hun doelen te 
bereiken door middelen te delen. Gemeenschapskracht maakt een buurt, wijk of dorp tot een volwaardige en 
bloeiende gemeenschap. 
4 Algemene naam voor rechtspersonen die zich ten doel stellen de leefbaarheid van hun regio te bevorderen. 

Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland, meestal op streekniveau opererende, welzijnsstichtingen 
tot stand gekomen. Hun activiteiten zijn van sociaal-economische aard met toenemende aandacht voor sociale 
planning en met inschakeling van meer of minder voor deze taak opgeleide beroepskrachten. 
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ontwikkeling van het Netwerk. Projecten die de doelen en activiteiten van Bunnik Beweegt  en vice 

versa versterken zijn o.a.: 

- de realisatie van een lokaal gemeenschapsfonds, Een lokaal fonds biedt buurt-, wijk-, dorp- en 

stadsbewoners een vorm om lokale maatschappelijke vraagstukken op te lossen. 

- De realisatie van de website BunnikSamen, Voor wie wil weten wat er in Bunnik, Odijk, 

Werkhoven te doen is, welke voorzieningen er zijn of andere inwoners wil ontmoeten. Of voor 

wie juist een activiteit, gezelschap of een service wil aanbieden. 

- Effe Buurten’ het hele jaar door organiseren en een signaleringsnetwerk en signaleringssysteem 

kwetsbaarheid opzetten. 

- De realisatie van het Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk, Werkhoven en het lokale 

Preventieakkoord in wording. 

Samen sterker. 

  

https://bunniksamen.nl/
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3. Activiteiten en resultaten in 2020 
 
Factsheet 2020 
Ondanks de pandemie en bijbehorende maatregelen zijn we trots op de resultaten die we hebben 
weten te boeken in het jaar 2020 binnen de gemeente. De factsheet 2020 (Bijlage 1) biedt het meest 
complete beeld van alle activiteiten, projecten, evenementen, deelnemers en partners, per thema 
geordend.  Meer gedetailleerde informatie vindt u terug op onze website. 
 

Resultaten 2020 
We hebben een groot deel van de doelen weten te realiseren. Uiteraard zijn sommige doelen 
vanwege de situatie anders ingevuld. Voor het complete overzicht van de genoemde doelen en 
resultaten verwijzen we naar de Bijlage 2, “Resultaten 2020”. 
In dit hoofdstuk lichten wij enkele projecten nader toe. 
 

Gefaseerde aanpak in de praktijk - JOGG 
Samen met ons partners stellen we steeds nieuwe doelen om zo gezamenlijk te werken naar een 
gezondere omgeving. In onderstaand overzicht vindt u de stappen die zijn gezet in de 3 sectoren 
waar de jeugd het beste te bereiken i 
 

School: Start Huidig  Notitie / + punten 

Anne Frankschool   Toezegging tot gezonde school vignet, bewegend leren in 
school, sportief schoolplein, vakleerkracht, MQ-scan. 

Camminghaschool   Vakleerkracht, sportief schoolplein, samenwerking met 
sportivate, MQ-scan 

Barbaraschool   Bezig met gezonde school vignet, bewegend leren, sportief 
schoolplein, MQ-scan 

De Bongerd   Bezig met gezonde school vignet, sportacademie, 
bewegend leren, sportief schoolplein, MQ-scan 

De Vonk   Vakleerkracht, sportief schoolplein, bewegend leren. 

De Beurthonk   Voeding, bewegend leren, sportacademie, MQ-scan 

De Delteykschool   Sportief schoolplein, sponsor loop, schoolsport, bezig met 
vignet gezonde school. 

 
 

Kinderopvang: Start Huidig  Notitie / + punten 

Humankind Odijk   Rookvrije kinderopvang, bewegen activiteiten, voeding, 
bewegend leren, moestuin, sport & beweegadvies, 
samenwerking sportacademie. 

Humankind Bunnik   Rookvrij, bewegen activiteiten, voeding, moestuin, sport & 
beweegadvies, samenwerking sportacademie. 

Kind & Co Odijk   Rookvrij, bewegen, voeding, moestuin. 

Kind & Co Odijk sport   Rookvrij, bewegen, voeding. 

Kind & Co Werkhoven   Rookvrij, voeding, bewegen, moestuin. 

Kind & Co Bunnik   Rookvrij, gezonde kinderopvang, voeding, moestuin. 

Partou Rijnzichtlijn   Rookvrij, voeding, moestuin. 

Partou Tolhuislaan   Rookvrij, voeding, bewegen. 

Partou Camminghalaan   Rookvrij, voeding, bewegen. 

Partou Werkhoven   Rookvrij, voeding, moestuin. 

SportBSO   Rookvrij, voeding, bewegen, watertappunt. 

Prikkebeen   Eerste contact gelegd. 

Het Speeldorp   Geen contact. 

Mama Mia   Rookvrij, voeding, moestuin, bewegen. 

https://www.bunnikbeweegt.nl/
https://www.bunnikbeweegt.nl/vitale-menukaarten/
https://www.gezondeschool.nl/
https://www.bunnikbeweegt.nl/bewegend-leren/
https://mqscan.nl/
https://sportivate.nl/
https://www.bunnikbeweegt.nl/groente-zet-je-tanden-erin/
https://www.bunnikbeweegt.nl/rookvrije-kinderopvang/
https://www.bunnikbeweegt.nl/smakelijke-moestuinen/
https://www.bunnikbeweegt.nl/sportadvies/
https://www.bunnikbeweegt.nl/watertappunten/
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Sportaanbieders: Start Huidig  Notitie / + punten 

KV Midlandia   Rookvrije sportclub, sport van de maand, clinics. 

HV Celeritas   Rookvrij, sport van de maand, clinics. 

VC Kromme Rijn   Rookvrij, ledenwerving, schoolsport, convenant. 

BC Kromme Rijn   Geen contact 

SV Odijk voetbal   Vrijwilligers, bezig met gezonde kantine, schoolsport, 
convenant. 

SV Odijk Tennis   1e contact gelegd, gaan vanaf 2021 meedoen sport van de 
maand. 

SV Aurora Tennis   1e contact gelegd, gaan vanaf 2021 meedoen met clinics. 

SV Aurora Voetbal   Bezig met rookvrij en gezonde kantine, vrijwilligers, 
schoolsport, convenant. 

SVO Krommerijnstreek   Sport van de maand, clinics 

BLTC Niënhof   Rookvrij, gezonde kantine, ledenwerving. 

Bunnik ‘73   Rookvrij, vrijwilligers, bezig met gezonde kantine, convenant, 

HC Kromme Rijn   Water, fruit, convenant, rookvrij, bezig met gezonde kantine, 
clinics 

Golfclub Kromme Rijn   Gezonde kantine. 

 

Uitgelicht 
Om een betere indruk te geven van de werkzaamheden van de buurtsportcoach lichten we elk 
jaarverslag enkele projecten wat uitgebreider toe.  
 
Het gezondheidsakkoord 
In 2019 heeft de Gemeente Bunnik het initiatief genomen om de in het Nationale Sportakkoord 
beschikbaar gestelde middelen in te zetten voor een lokaal sportakkoord. In de eerste drie maanden 
van 2020 heeft een sportformateur samen met inwoners, sportverenigingen, scholen, BSO’s, 
maatschappelijke organisaties als jongerenwerk, ouderenorganisaties en cultuurplatform, het 
Centrum voor Elkaar, Sporthuis Bunnik en Bunnik Beweegt  een lokaal akkoord opgesteld. Partijen 
hebben ervoor gekozen om het sportakkoord te verbreden tot het akkoord voor een Gezond Bunnik, 
Odijk en Werkhoven.   
 
De regiegroep voor de uitvoering van het akkoord bestaat uit de stuurgroep van Bunnik Beweegt , 
aangevuld met een beleidsambtenaar van de gemeente en een sociaal makelaar van het Centrum 
voor Elkaar. De buurtsportcoaches spelen een coördinerende rol.  
Het gezondheidsakkoord richt zich met name op de volgende drie thema’s: 

- Jong & gezond (J&G) 
- Vitale ouderen (VO) 
- Verenigde vrijwilligers (VV) 

 
De regiegroep heeft samen met de betrokken partijen enkele 
actieplannen uitgewerkt. Dat betreft: 

- Aanschaffen en inrichten van een buitenspeelkar (J&G) 
- MQ-scan (J&G) 
- Een gezondheidsmarkt voor ouderen (VO) 
- Verbindt generaties (VO) 
- Netwerkbijeenkomst voor trainers/traingingsbijeenkomst (VV) 
- Een sportcafé voor sportbestuurders (VV) 
- Workshops voor verenigingen/sportaanbieders (VV) 
- Brainstormsessies voor sportverenigingen (VV) 

https://www.bunnikbeweegt.nl/rookvrije-sportverenging/
https://www.bunnikbeweegt.nl/sport-van-de-maand/
https://www.bunnikbeweegt.nl/convenant-jogg/
https://www.bunnikbeweegt.nl/verenigingsondersteuning-2/
https://www.bunnikbeweegt.nl/gezonde-sportkantine/
https://www.bunnikbeweegt.nl/gezonde-sportkantine/
https://www.bunnikbeweegt.nl/publicaties/
https://www.bunnikbeweegt.nl/publicaties/
https://www.bunnikbeweegt.nl/verenigingsondersteuning-2/
https://mqscan.nl/
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Naast deze projecten sluit een groot aantal lopende projecten direct aan bij de wensen uit het 
gezondheidsakkoord. Een deel van financiën zal fungeren als een injectie voor de huidig lopende 
projecten: 

- Sportadvies 
- Bewegend leren 
- The Daily Mile 
- Het elftal van Bunnik 
- JOGG 

 
Corona en de daarbij behorende maatregelen hebben de uitvoering van het gezondheidsakkoord tot 
op dit moment behoorlijk in de weg gestaan. Toch zijn inmiddels de eerste projecten al in gang gezet. 
Het voorbereidend werk om startklaar te zijn wanneer de maatregelen het toelaten, is gedaan. 
Daarnaast zullen enkele bijeenkomsten digitaal worden aangeboden.  
 
Bunnik Beweegt buiten 
Uit de cijfers van de GGD (bron GGD-monitor blijkt dat de jeugd in Bunnik grotendeels lid is van een 
sportvereniging. Ondanks dat zien we ook dat slechts 20% voldoet aan de norm van bewegen. Dit 
betekent dat er naast het sporten bij de sportclub te weinig wordt bewogen. Om de jeugd meer te 
laten bewegen wordt er flink ingezet op het buitenspelen. Om op dit vlak echt wat te kunnen 
bewerkstelligen is het van belang dat dit thema breed gedragen wordt. De samenwerking met de 
gemeente, buitenschoolse opvang, jongerenwerk en andere organisaties is hierbij van groot belang.  
 
Om kinderen te stimuleren om meer naar buiten te gaan zijn de volgende acties ondernomen: 

- Wekelijks de wijk in met de buurtsportcoaches 

- Buitenspeellessen op scholen 
- Actieve schoolpleinen 
- Voorbereiding totstandkoming buitenspeelkar 
- Beschikbaar stellen sportmateriaal voor de wijken 
- Samenwerking project FC Utrecht de wijk in 
- Advies aan gemeente omtrent buitenspeelplekken 

- Ondersteuning aan gemeente totstandkoming buitenspeelplekken (geldwerving acties) 

- Signalering buurtbewoners (bijvoorbeeld over ideeën of klachten over speelplekken), wijken, 
speelplekken i.o.m. gemeente. 

 

Beweeglint 
Het Beweeglint wordt een (hard)looproute door elk van de drie dorpskernen van ongeveer 2,5 tot 4 
kilometer (afhankelijk van de dorpskern). Op de route komen speeltoestellen, sporttoestellen en 
instructieborden met verschillende oefeningen waarmee een complete training, naar wens en op 
eigen niveau, kan worden uitgevoerd. Zo zijn er trainingsprogramma’s voor het bovenlichaam, 
onderlichaam of het hele lichaam. De voorbereiding van het Beweeglint loopt al sinds 2018. In goede 
samenwerking met de gemeente Bunnik en de Lionsclub Bunnik zijn in 2020 grote stappen gezet op 
weg naar de realisatie: 

- Selectie en uitwerking van de oefeningen 
- Start grafische vorming van de instructie borden 
- Offerte opvraag bij leveranciers  
- Besluit genomen voor nieuwe toestellen 
- Vergunning gemeente verkregen 

 
De afronding en opening zal plaatsvinden in 2021 
 

https://www.bunnikbeweegt.nl/sportadvies/
https://www.bunnikbeweegt.nl/bewegend-leren/
https://www.bunnikbeweegt.nl/daily-mile/
https://www.bunnikbeweegt.nl/wat-is-jogg/
https://www.ggdru.nl/gemeenten/beleid-en-onderzoek/gezondheidsmonitor
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Schoolsport 
Vanaf september hebben we de ‘schoolsportweken’ omgezet in het concept “Sport van de maand”: 
iedere maand brengen we een specifieke sport met de daarbij behorende verenigingen onder de 
aandacht. Wij doen dit onder andere door berichten te plaatsen op onze sociale kanalen 
(Facebook,Twitter en Instagram ), via de krant en de scholen.  
Wij verbinden de vereniging met de scholen om de sport door middel van clinics, nog beter onder de 
aandacht te brengen. Aan sportverenigingen biedt dit de mogelijkheid om zichzelf te promoten en 
kinderen warm te maken voor een lidmaatschap.  
 
Vanaf september 2020 zijn de volgende sporten voorbij gekomen: 

- Oktober: volleybal 
- November: vechtsporten (judo & capoeira)  
- December: dans  

 

Zomerschool 
De Zomerschool Bunnik is een jaarlijks terugkerend project waaraan Bunnik Beweegt  een 
substantiële bijdrage levert. Een van de buurtsportcoaches verzorgt samen met de maatschappelijk 
intermediair van Krachtig Krommerijn de coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van de 
Zomerschool.  
In 2020 waren er aanvankelijk 166 activiteiten gepland. Door toedoen van Corona zijn er 74 
daadwerkelijk uitgevoerd, wat resulteerde in 1355 deelnemers, waarvan 431 kinderen en jongeren 
tot 18 jaar. 40 verschillende organisaties hebben bijgedragen aan sociale, creatieve, culturele, 
natuur- en beweeg-activiteiten. In 2018 werd er door onze inwoners bijna 1100 keer deelgenomen 
aan de Zomerschool. In 2019 hadden we 1600 deelnemers. 
Een uitgebreid verslag van de opzet en de resultaten van de Zomerschool 2020, geschreven door de 
Initiatiefgroep Zomerschool vindt u hier. 
 

Bijzondere rollen  van de buurtsportcoaches 
Een van  de bijzondere rollen die de buurtsportcoaches spelen is die van Intermediair van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Die rol wordt de komende periode op verzoek van de gemeente 
uitgebreid: 

Intermediar Jeugdfonds Sport & Cultuur  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een 
andere sportieve of creatieve activiteit. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een 
bijdrage worden gedaan door een intermediair.  
Als intermediair ben je de verbindende schakel die ervoor zorgt dat alle kinderen dezelfde kansen 
krijgen door simpel en snel online een aanvraag bij ons in te dienen. En of kinderen willen voetballen, 
viool spelen, kiezen voor hockey of hiphop, maakt niet uit. Sinds Januari 2020 beschikt Bunnik 
Beweegt  over een intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. De buurtsportcoaches 
komen regelmatig op de scholen, bij de sportvereniging en in de wijken om zowel organisaties als 
mensen in beweging te brengen. Er is dus een kort lijntje met de inwoners van de gemeente. 
Doordat de drempel laag is, weten de inwoners en organisaties Bunnik Beweegt goed te bereiken.   
 
Op verzoek van de gemeente zal Bunnik Beweegt  vanaf 1 januari 2021 de rol gaan invullen van 
aanspreekpunt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente Bunnik en daarmee het stokje 
overnemen van Moniek van Wielink. 
  

https://www.zomerschoolbunnik.nl/
https://www.bunnikbeweegt.nl/publicaties/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
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4. De stuurgroep in 2020 
 

De invloed van Corona 
De Coronapandemie heeft een flinke impact gehad op de werkzaamheden van Bunnik Beweegt  en 
de buurtsportcoaches. De meeste geplande buitenactiviteiten kwamen te vervallen en ook de 
buurtsportcoaches “werkten vooral thuis”. Vanachter hun beeldschermen, via vele online-meetings 
en met de telefoon zijn zij er met de hun eigen creativiteit toch in geslaagd om een groot aantal van 
de gestelde doelen te realiseren. 
Waar het organiseren van evenementen door de overheidsmaatregelen verboden werd, is het al of 
niet buiten spelen met de kinderen tijdens de periode van de schoolsluitingen enkele malen 
onderwerp van gesprek geweest. In goed overleg tussen buurtsportcoaches en stuurgroep is 
besloten om de richtlijnen strikt na te leven en het buitenspelen niet fysiek te ondersteunen om 
besmettingen te voorkomen. 
De ondersteuning van de buurtsportcoaches door twee stuurgroepleden heeft ook voornamelijk 
digitaal en telefonisch plaatsgevonden. De maandelijkse werkoverleggen en de vele telefoontjes 
tussendoor hebben hun vruchten afgeworpen en zijn van beide kanten als positief ervaren.  
De vergaderingen van de stuurgroep hebben eveneens grotendeels online plaatsgevonden. Met een 
goede voorbereiding en een strakke vergaderdiscipline zijn we erin geslaagd om onze voornemens 
grotendeels te realiseren.  
 

Thema’s in 2020 
Alle thema’s zijn in het voorgaande deel van dit jaarverslag aan de orde geweest. De 
buurtsportcoaches zijn onze belangrijkste spelers daarbij. Voor twee thema’s hebben leden van de 
stuurgroep zich ook op bestuurlijk niveau ingezet: het gezondheidsakkoord en de ontwikkeling van 
het Netwerk Gelukkig en Vitaal. 

Van lokaal sportakkoord naar gezondheidsakkoord 
De stuurgroep heeft er in het licht van het op handen zijnde Nationale Preventieakkoord bij de 
gemeente voor gepleit om het initiatief voor een lokaal sportakkoord te verbreden tot een lokaal 
gezondheidsakkoord c.q. preventieakkoord. De doelen die in het Nationale Preventieakkoord worden 
gesteld zijn van groot belang voor het welzijn van de inwoners van onze gemeente en sluiten goed 
aan bij de brede doelstellingen van de gemeente en andere maatschappelijk organisaties. De 
opdracht en de activiteiten van Bunnik Beweegt  zijn inmiddels ook aanzienlijk breder dan  het  
bevorderen van sporten en bewegen.  Onder regie van de gemeente is in goede samenwerking met 
alle betrokken partijen het Akkoord voor een Gezond Bunnik, Odijk en Werkhoven tot stand 
gekomen. De stuurgroep vormt samen met een beleidsambtenaar van de gemeente en een sociaal 
makelaar van het Centrum voor Elkaar de regiegroep.  
Het  voornemen is om bij de implementatie van Nationale Preventieakkoord in 2021 het lokale 
gezondheidsakkoord te verbreden tot een lokaal preventieakkoord. 

Het Netwerk Gelukkig & Vitaal Werkhoven, Odijk en Bunnik 
Over het Netwerk Gelukkig & Vitaal hebben we eerder in dit jaarverslag al uitgebreid geschreven. 
Deze samenwerking vindt de stuurgroep van groot belang voor het realiseren voor het bevorderen 
van de leefbaarheid en het welzijn van alle inwoners van onze gemeente. 
Alle stuurgroepleden hebben op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van het Netwerk en de voorbereiding en uitvoering van de projecten. 

Bunnik Beweegt  toekomstbestendig 
Na het voorgaande jaar van bezinning (zie ons jaarverslag 2019) heeft de stuurgroep zich ook in 2020 
gericht op het meer toekomstbestendig maken van Bunnik Beweegt .   
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In overleg met het de  verantwoordelijke Wethouders, in juli is een nieuwe Wethouder voor onder 
andere het domein Sport en Bewegen aangetreden, hebben zij hun vertrouwen uitgesproken in de 
inzet en aanpak van Bunnik Beweegt . Zij ondersteunen ook het steven naar een brede 
samenwerking met andere maatschappelijke partners. En ze staan positief tegenover onze 
inspanningen om het financiële draagvlak te verbreden. In overleggen met de gemeenteraadsfracties 
hebben we eveneens een positieve houding ten opzichte van Bunnik Beweegt  ervaren. 
De inzet van de gelden uit het lokale gezondheidsakkoord biedt meer ruimte bij de uitvoering van 
activiteiten en projecten voor de aanschaf en professionalisering van materialen, publiciteit enz. 
Maar hoe succesvol en welkom ook, dit zijn tijdelijke projectgelden - net als die van het 
preventieakkoord in wording - en moeten we oog blijven houden voor de borging op de langere 
termijn. De acute nood uit 2019 is voorbij maar we voorzien zeker uitdagingen vanaf 2022. Dat vroeg 
in 2020 en vraagt in 2021 de nodige aandacht van de stuurgroep. 
 
In het kader van het verstevigen van het financiële draagvlak heeft een van onze buurtsportcoaches 
het concept “Elftal van Bunnik” ontwikkeld.  Doelstelling is om in het belang van de inwoners van 
Bunnik de aanpak van Bunnik Beweegt   in samenwerking met alle organisaties te borgen. Voor de 
langere termijn is het van belang dat Bunnik Beweegt  beschikking heeft over ruimere structurele 
financiële middelen. Zo kunnen de huidige projecten en nieuwe projecten meer body krijgen en 
beter geïmplementeerd worden. Het bedrijfsleven kan hierin een belangrijke rol spelen. Om het 
bedrijfsleven te betrekken bij een gezond Bunnik is er een plan van aanpak uitgewerkt.  
Het elftal van Bunnik zal gaan bestaan uit 11 of meerdere bedrijven die zich gezamenlijk inzetten 
voor een gezonde omgeving. Door toedoen van Corona is het nog niet gelukt om in 2020 een begin 
te maken met de uitvoering. In 2021 zullen de eerste bedrijven benaderd gaan worden. 
 
Naast het Elftal van Bunnik om het bedrijfsleven duurzaam te binden aan de maatschappelijke 
opgave waar Bunnik Beweegt   aan werkt zetten we ons in op versteviging van onze basis met een 
ruimere invulling van de combinatiefunctionarissenregeling. Voor de periode 2020 tot en met 2022 
kregen de gemeenten de zekerheid van beschikbare middelen doordat in de tussenliggende periode 
geen hernieuwde aanvraagmomenten meer plaatsvinden. De hoogte van de toegekende middelen 
voor het jaar 2020 is dan ook gelijk aan de jaren 2021 en 2022. Vanaf 2022 moet worden ingezet op 
een hernieuwde aanvraag. Daar zal in 2021 samen met de gemeente een goede basis voor moeten 
worden gelegd.  
 
Een andere koers is om de economische waarde van sport en bewegen beter in beeld te brengen, te 
kwantificeren en te laten zien wat 1 euro investering aan rendement of besparing elders oplevert (in 
andere (beleids)domeinen). Het rapport ‘de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’ geeft 
een indicatie van de baten en lasten indien een (gemiddelde) Nederlander blijvend gaat sporten en 
bewegen. Ook biedt het handvatten bij het opstellen van maatschappelijke kosten-baten analyses 
voor projecten gericht op het stimuleren van sporten en bewegen. Het is duidelijk geworden dat het 
algemene maatschappelijke resultaat positief is en per persoon op kan lopen tot circa €25.000-
100.000. 
 
Een factsheet is gemaakt met de belangrijkste uitkomsten op 1 A4. Daarnaast ontwikkelde het 
Kenniscentrum Sport & Bewegen een SROI-dashboard. Dit dashboard is een handige tool, waarmee 
je een inschatting krijgt van de maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen in op lokaal 
niveau. Het dashboard geeft je inzicht in de waarde voor domeinen als gezondheid, maar ook voor 
arbeidsproductiviteit en verzuim. Hier vind je meer informatie over het SROI-dashboard. 
Dit zullen we in 2021 samen met de gemeente proberen uit te werken.  
 
Tenslotte zullen we in 2021 aansluiting zoeken bij het plan van de Provincie Utrecht om de sport- en 
beweegmogelijkheden in de regio verder aan te vullen, aan te jagen en te ondersteunen. 
  

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=8753&m=1524128803&action=file.download
https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/wat-is-de-sociaaleconomische-waarde-van-sporten-en-bewegen/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-wil-sport-en-bewegen-verder-stimuleren
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5. Bijlagen 
 
Bijlage 1 Factsheet 2020 
Bijlage 2 Resultaten 2020 
Bijlage 3 Samenstelling Team buurtsportcoaches en Stuurgroep Bunnik Beweegt  
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Bijlage 1 Factsheet 2020 deel 1:
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Factsheet 2020 deel 2: 

 
 

 
 



 

 19 

Bijlage 2 Resultaten 2020 
 
Prestatiedoelen Bunnik Beweegt t/m 30-12-2021  

 

Onderwerp: Te behalen resultaat (doel): Stand: Behaald: V / X 5 

Partou rijnzichtlaan Tekenen convenant   X 

Partou tolhuislaan Tekenen convenant   X 

Partou curtis 

werkhoven 

Tekenen convenant   X 

Mamma Mia Tekenen convenant   X 

Speeldorp Tekenen convenant   X 

Prikkebeen Tekenen convenant   X 

    

BC Kromme Rijn Tekenen convenant   X 

Scouting Katimavik Tekenen convenant   X 

Sv Odijk Tennis Tekenen convenant   X 

SV Odijk Judo Tekenen convenant   X 

Sv Aurora Tennis Tekenen convenant   X 

Otio Tafeltennis Tekenen convenant   X 

BLTC Nienhof Tekenen convenant   X 

HV Celeritas Tekenen convenant   X 

KV Midlandia Tekenen convenant   X 

Golfclub Kromme Rijn Tekenen convenant  X 

Loopgroep Bunnik Tekenen convenant   X 

Gemzen Turnen Tekenen convenant   X 

    

Enocht martial arts > 

taekwondo 

Tekenen partnership   X 

Casca Dura Capoeira Tekenen partnership  X 

    

Evenementen:    

Avondvierdaagse Tekenen partnership  X 

Bunniks mooiste Tekenen partnership  X 

    

Zorg:    

Arnoud Le Grand Tekenen partnership  X 

Fysio Bunnik Tekenen partnership  X 

Oog in Al Fysio praktijk 

Bunnik 

Tekenen partnership  X 

De oefenpraktijk Bunnik Tekenen partnership  X 

Kromme Rijn Apotheek Tekenen partnership  X 

GGD  Tekenen partnership  X 

                                                           
5  V = Behaald, X = niet behaald. Veel van de beoogde prestatiedoelen zijn niet gerealiseerd door toedoen van 

Corona 

https://www.bunnikbeweegt.nl/convenant-jogg/
https://www.bunnikbeweegt.nl/partnership-jogg/
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JGZ Tekenen partnership  X 

Buurtzorg Bunnik Tekenen partnership  X 

Consultatie Bureau Tekenen partnership  X 

Vitras Wijkteam Tekenen partnership  X 

BENU apotheek Tekenen partnership  X 

    

Accommodaties:     

Rijnzaal Rookvrij   V 

Irenezaal Rookvrij  V 

MFA het kwartier Rookvrij  V 

Kersentuin Rookvrij  V 

Sporthal de Tol Rookvrij  V 

    

Sjors Sportief  Via financiën Sjors Sportief weer realiseren 

per 2021  

 X 

Beweeglint  Realisatie Beweeglint in 1e dorpskern (Odijk) 

voor eind 2020. 

 Plaatsing lente 

2021 

0-100 platform  Realisatie van website/app met alle 

activiteiten in de gemeente Bunnik 

 V 

Stimuleren 

buitenspelen 

Elke maand één keer elke dorpskern 

bezoeken   

 V 

Stimuleren 

buitenspelen 

In 2 wijken samen met ouders vaste 

buitenspeeldag realiseren 

 X 

Schoolsport 2 schoolsporttoernooien onder schooltijd 

Slagbaltoernooi 

Sportdag 

 X  

Schoolsport 3 schoolsporttoernooien buiten schooltijd: 

Schoolvoetbaltoernooi,  

Schoolhandbaltoernooi,  

Derde toernooi, zoals bijvoorbeeld korfbal, 

hockey, volleybal etc. 

 X  

Schoolsport 10 sportaanbieders bieden clinics aan. Dit 

zijn sportaanbieders die op basis van het 

convenant voor ledenwerving kiezen. Denk 

bijvoorbeeld aan de hockeyvereniging of een 

vechtsportaanbieder. 

 V 

Gezonde traktatie cup  Een sponsor vinden voor de traktatie cup. 

Minimaal 20 traktaties ingezonden krijgen. 

 X  

Ouderparticipatie Klankbord groep met ouders 

2x in het jaar overleggen 

 Deels 

Gezonde school vignet  In 2019 hebben 3 van de 7 scholen het 

ondersteuningsaanbod ontvangen. 1 school 

heeft het aanbod niet aangenomen. In 2020 

willen dat 3 scholen ook daadwerkelijk het 

vignet behalen. 

 X 

https://www.bunnikbeweegt.nl/rookvrije-sportverenging/
https://www.bunnikbeweegt.nl/sjors-sportief/
https://www.bunnikbeweegt.nl/beweeglint-2/
https://www.bunnikbeweegt.nl/wat-is-de-gezonde-traktatiecup/
https://www.bunnikbeweegt.nl/fotos-gezonde-traktaties/
https://www.gezondeschool.nl/
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Rookvrij  Alle sportverenigingen, opvangorganisaties 

en scholen rookvrij. 

 V 

Bewegend leren onder 

schooltijd 

Minimaal 1 keer per week alle scholen bezig 

met bewegend leren.  

 V 

Sportief schoolplein  5 scholen realiseren een vernieuwd 

schoolplein: Anne Frankschool, 

Barbaraschool, Bongerd, Beurthonk en De 

Vonk. 

 Deels, Anne 

Frankschool en 

Camminghaschool 

nog niet 

Sportief schoolplein Alle scholen genoeg schoolpleinmateriaal  X 

Sportief schoolplein Behouden van 4 scholen sportief schoolplein 

met speelpleincoach: De Camminghaschool, 

De Barbaraschool, De Anne Frankschool en 

De Bongerd. 

 Deels 3 van de 4 

scholen 

Kwalitatief goede 

gymlessen  

5 vakleerkrachten (sportopleiding) nl.: de 

Bongerd, de Vonk, de Beurthonk, de 

Camminghaschool en de Anne Frankschool. 

 5 van de 7 

Gezonde Sportkantine 4 gezonde sportkantines  1 van de 4 

officieel 

Vrijwilligers 

sportverenigingen  

5 sportverenigingen 

 

 V 

Bunnikse spelen Minimaal 60 deelnemers  X  

Nationale sportweek Minimaal 2 berichten plaatsen op sociaal 

media over de Nationale sportweek 

 V 

Week van de gezonde 

jeugd 

Dagelijkse een beweegactiviteit buiten tijdens 

deze week alle drie de dorpskernen met de 

sport & spel bus 

 X  

FC Utrecht Actief deelnemen activiteiten met FC Utrecht, 

afhankelijk van aanbod 

 V 

Uniek sporten Samenwerking met gemeentes versterken 

door overleggen bijwonen en te helpen bij 

sportdag.  

 V 

Sportdag niet door 

i.v.m. corona 

Uniek sporten Meer aandacht op social media. 4 keer per 

jaar een bericht. 

 V 

Bunnik in Vorm Mimimaal 10 mensen met overgewicht 

adviseren over gezonde leefstijl.  

 V 

Week tegen de 

eenzaamheid 

Activiteitenprogramma ontwikkelen voor die 

week. 

 

 V 

Valpreventieweek  Advies voor meer beweging en 

zelfvertrouwen 

5 valrisicotesten afgenomen 

 V 

Wandelgroepen Structurele voortgang van 6 wandelgroepjes  X  

Zomerschool Structurele voortgang  V 

Sportcollege Structurele samenwerking sportcollege  V 

https://www.bunnikbeweegt.nl/rookvrije-sportverenging/
https://www.bunnikbeweegt.nl/bewegend-leren/
https://www.bunnikbeweegt.nl/bewegend-leren/
https://www.bunnikbeweegt.nl/gezonde-sportkantine/
https://www.bunnikbeweegt.nl/verenigingsondersteuning-2/
https://www.bunnikbeweegt.nl/verenigingsondersteuning-2/
https://www.bunnikbeweegt.nl/bunnikse-spelen/
https://nationalesportweek.nl/
https://weekvoordegezondejeugd.nl/
https://weekvoordegezondejeugd.nl/
https://www.fcutrecht.nl/maatschappelijk
https://www.bunnikbeweegt.nl/aangepast-sporten/
https://www.bunnikbeweegt.nl/bunnik-in-vorm/
https://www.bunnikbeweegt.nl/agenda-week-tegen-de-eenzaamheid-1-t-m-8-oktober/
https://www.bunnikbeweegt.nl/agenda-week-tegen-de-eenzaamheid-1-t-m-8-oktober/
https://www.bunnikbeweegt.nl/bewegen-en-valpreventie/
https://www.bunnikbeweegt.nl/projecten-ouderen/
https://www.bunnikbeweegt.nl/zomerschool/
https://sport.rocmn.nl/
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Sportacademie 

Amersfoort 

Structurele samenwerking Sportacademie 

 

 V 

Jongeren Jaarlijks een bijeenkomst met ouders 

Sportiefit 

 X 

Jongeren Nieuw contact met 5 niet sportende kinderen  V 

Jongeren 3 niet sportende kinderen in beweging 

brengen 

 V 

Ouderen Nieuw contact met 25 niet sportende 

ouderen. 

 V 

Ouderen 5 niet sportende ouderen in beweging 

brengen/adviseren. 

 V 

Vrijwilligers Participatie 5 vrijwilligers bij projecten.  V 

Stagiairs Minimaal 10 stagiairs per jaar onderbrengen, 

waarbij minimaal 3 bij Bunnik Beweegt en de 

overige bij andere organisaties. 

 V 

 
 
 
 
 

  

https://www.mboamersfoort.nl/scholen/sportacademie-amersfoort/
https://www.mboamersfoort.nl/scholen/sportacademie-amersfoort/
https://www.bunnikbeweegt.nl/sportiefit/
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Bijlage 3: samenstelling team buurtsportcoaches en stuurgroep 
 
Buurtsportcoaches Rowie Hardeman 

Mieke Hansen-Hilhorst 
   Jesper Oele 
    
 
Stuurgroep  Ad Böing 

Ria van Daalen 
   Jan Elissen (heeft afscheid genomen per 30 september 2020) 
   Andreas Geursen 
   Marc Roosenboom 
   Jeroen Straatman (voorzitter) 

Arnold Wagemakers 
    

 
 


