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1 Voorwoord 

 

 

Sport Fryslân kan met een goed gevoel terugkijken op het jaar 2016. De cijfers geven een beeld 

van een productief jaar, waar flink aan de weg is getimmerd. Er zijn bij de Friese gemeenten 

mooie extra opdrachten binnengehaald, er is volop geïnvesteerd in vernieuwing, qua realisatie is 

er sprake van groei en lasten en baten zijn goed in balans gebleven. 

 

Er is geïnvesteerd in de organisatie; een nieuwe missie/visie opgesteld, er zijn nieuwe 

kernwaarden vastgesteld, de basis voor nieuw HRM-beleid is gelegd en er is binnen het Sportlab 

flink geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken, waarbij de nadruk is gelegd op 

innovatie en vernieuwing. Dit alles heeft energie gevraagd van de medewerkers, maar heeft 

tegelijkertijd ook veel energie gegeven.  

Wij vinden met elkaar dat Sport Fryslân het goede voorbeeld moet geven, op veel terreinen, maar 

‘adel verplicht’ waar het gaat om gezond leven en voldoende bewegen. In de zomervakantie is het 

meubilair aangepast, zodat alle medewerkers kunnen staan tijdens het werk(en) wanneer zij dat 

willen. Werkoverleg wordt steeds meer buiten, lopend, gedaan. Bedrijfsport wordt gestimuleerd. 

Allemaal voorbeelden van de vitale werkomgeving van Sport Fryslân. 

 

Sport Fryslân heeft de ambitie om dé sportwerkgever van Fryslân te willen zijn en voor gemeenten 

nog meer dé partner te zijn op thema’s rond sport, bewegen en gezonde leefstijl. De verbinding 

met verenigingen willen we versterken, door nog meer waarde toe te voegen, waarvan de 

vereniging direct het resultaat ziet. Sport Fryslân is in netwerken en allianties de aanjager en 

zorgt voor verbinding en goede samenwerking; dat is de focus voor de komende tijd. Plezier staat 

centraal bij alles wat wij doen en bij wat wij als organisatie uitstralen. In 2016 is de basis voor 

deze ambitie, zowel binnen als buiten onze organisatie gelegd.  
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Samenwerkingspartners 
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2 Sociaal Jaarverslag  

 

Personeelsbestand en verloop 

Het personeelsbestand van Sport Fryslân bestaat uit interne en externe medewerkers. Die laatste 

categorie betreft medewerkers werkzaam bij gemeenten als Combinatiefunctionaris/ 

buurtsportcoach (vakleerkracht). Op 31 december 2016 waren er 73 medewerkers in dienst 

(52,31 fte), waarvan 42 externe medewerkers (28,7 fte). 

 

De formatie is in 2016 toegenomen met vier medewerkers. In de loop van het jaar zijn zeventien 

nieuwe medewerkers in dienst gekomen, waarvan elf externe medewerkers. Dertien medewerkers 

hebben de organisatie verlaten waarvan elf externe medewerkers. 

 

Opleidingen en loopbaanbegeleiding 

De totale investering in opleidingen, inclusief studie-uren (295 uur), bedraagt € 34.000 (€ 29.000 

in 2015), dat is 1,5% van de bruto loonsom (1,6% in 2015); richtlijn in de CAO is 1%). Gevolgde 

opleidingen zijn de bedrijfshulpverlening (herhaling), projectmanagement, EHBO, mediatraining,   

rots en water (weerbaarheidstraining voor kinderen), leefstijlcoach en algemene bijscholingen met 

betrekking tot personeelszaken en financiële zaken.     

 

Ziekteverzuim en verzuimbegeleiding 

De streefcijfers in het ziekteverzuimbeleid van Sport Fryslân zijn een maximaal 

verzuimpercentage van 4% en een maximale meldingsfrequentie van 1,5. Het verzuimpercentage 

bedraagt 4,16%, exclusief zwangerschap, en meldingsfrequentie van 1,37.  

 

Arbeidsomstandighedenbeleid 

In 2016 heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden die naar tevredenheid is verlopen. In 

2016 zijn de bureaus vervangen door exemplaren die in hoogte verstelbaar zijn. Medewerkers 

worden gestimuleerd dagelijks in werkhouding te variëren.   

 

Bedrijfssport 

Sport Fryslân stimuleert sporten van haar eigen medewerkers door een tegemoetkoming in tijd en 

geld voor sporten onder werktijd. In 2016 hebben veertien (negen in 2015) medewerkers 

gebruikgemaakt van deze regeling; 62 uur (in 2015 71 uur). 

 

Medezeggenschap 

In 2016 is driemaal overleg geweest tussen bestuurder en de Personeelsvertegenwoordiging 

(PVT), Sociale partners hebben besloten de beloningssystematiek te wijzigen. In overleg met de 

PVT is de gewijzigde systematiek in de organisatie geïmplementeerd. In 2016 is aan de PVT 

instemming gevraagd met betrekking tot de aanwijzing van de verplichte vrije dagen. De PVT 

heeft aangegeven, vanwege de omvang van het aantal medewerkers (>50),  toe te willen groeien 

naar een OR; bij de verkiezingen in 2018 zal dat proces afgerond worden.   

 

Vertrouwenspersoon 

Uit het verslag van de vertrouwenspersoon over 2016 blijkt dat er geen meldingen zijn geweest. 
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3.  Productverantwoording 

1 Gemeenten 

Product 1a Gemeentelijk sport- en beweegbeleid (161000) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 1.000 888 89% 2.000 16.212 93.000 96.975 

Aandeel provincie  700 792 113% 2.000 1.181 65.700 73.207 

Aandeel derden 300 96 32% - 15.031 27.300 23.767 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Schiermonnikoog: onderzoek gedaan naar uitbreiding van het aantal fte buurtsportcoaches. 

Resultaat: uitbreiding van 0,6 fte buurtsportcoach per 1 juli 2016.  

- Dongeradeel: onderzoek naar continuering van het project ‘kwaliteitsimpuls  

- bewegingsonderwijs’ (2016-2017). Resultaat: adviesnota ‘voortzetting beweegproject’. 

- De nieuwe sport- en beweegvisie (2016-2021) voor de OWO gemeenten is afgerond.  

- Opsterland: 1. advies over een integrale aanpak van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. 

- 2. onderzoek verricht naar de organisatorische en financiële onderbouwing van continuering 

van het project Sport in Opsterland. Resultaat: een adviesnota met financiële onderbouwing 

voor continuering (2017-2020) 

- Weststellingwerf: advies bij de organisatorische en financiële onderbouwing van voortzetting 

van het project Buurtsportwerk Weststellingwerf. Resultaat: verlenging van het project met 

twee jaar.  

- Súdwest-Fryslân: data voor evaluatie sportbeleid 2013-2016 verstrekt en aanbevelingen 

gegeven voor het nieuwe sportbeleid (vanaf 2017). 

- Harlingen: een interactieve avond over het sport- en beweegbeleid georganiseerd en met 

stakeholders de kaders voor een nieuwe nota verken. Opdracht gekregen om nieuwe sport- 

en beweegnota op te stellen.  

- Ameland: een plan van aanpak geschreven met betrekking tot de doorontwikkeling van de 

regeling buurtsportcoaches op Ameland.  

- Twee interactieve bijeenkomsten voor beleidsambtenaren sport over diverse onderwerpen 

o.a. de monitor jeugdgezondheid 4-12 jaar, iSpace; gymzaal 2.0, onderzoek risico 

inventarisatie en evaluatie (RI&E), European Sport for All Games, het provinciale plan 

aangepast sporten, sportstimulering jongvolwassenen en ouderen en het Sportlab Fryslân.  

- Presentatie verzorgd aan 24 studenten Stenden University (module sportmanagement) over 

Sport Fryslân, de sportinfrastructuur en het sportbeleid in Nederland en Fryslân.  

- Met Ameland, De Fryske Marren, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en 

Tytsjerksteradiel zijn afspraken gemaakt over een evaluatieonderzoek (door Mulier Instituut) 

naar de lokale implementatie en opbrengsten van buurtsportcoaches.  

- Provincie: 1. Input geleverd voor het nieuwe provinciale sportbeleid. Per doelstelling is een 

uitwerking van de acties en indicatoren gegeven. Bijdrage geleverd aan de startnotitie en 

integrale beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport ‘Mei hert, holle en hannen’.  

- 2. Notitie over de vrijwilligers in de sport geschreven met beleidsadviezen. 

- Presentatie verzorgd op het landelijke VSG congres 2016 in Leeuwarden ‘Samen bouwen aan 

de sportieve mienskip’ over het onderwerp ‘sport als cultuur’. 

Toelichting afwijkingen van productplan: 

- Er is 7.500 euro meer provinciale subsidie ingezet om aan de vraag van gemeenten te 

voldoen. Extra budget is afkomstig uit product 4a Lekker Fit Speciaal Onderwijs (164000). 

 

  



Jaarverslag 2016 1 juni 2017 

6 
 

 

Product 1b Sport en bewegen in het sociaal domein (161100) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 350 258 74% 2.000 1.227 33.850 24.742 

Aandeel provincie  250 258 103% 2.000 1.227 24.750 24.742 

Aandeel derden 100 - 0% - - 9.100 - 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

 

- Document ontwikkeld met beschrijvingen van zeven good practices in Friesland. 

- Inspiratiesessie georganiseerd voor wethouders e.a. waarbij de good practices middels pitches 

gepresenteerd zijn. 

- Advies om sport en bewegen meer te integreren. Resultaat: bij twaalf gemeenten zijn 

Buurtsportcoaches aangesloten bij de sociale wijkteams.  

- Workshop verzorgd tijdens de ‘Oplaad dag’ (studiedag) voor alle medewerkers van de sociale 

wijkteams in Fryslân.  

- Twee brainstormsessies met interne en externe betrokkenen over de ontwikkelkansen voor het 

Sociaal Domein. Resultaten: kennisvergaring en inspireren van stakeholders. 

- Twee Buurtsportcoaches zijn gestart met de opleiding ECO-coaching. Met de opgedane 

competenties helpen deze BSC’s in 2017 kwetsbare burgers één-op-één bij fysieke en mentale 

bewustwording. Dit moet leiden tot zelfsturende mensen die inzetten op hun eigen kracht. 

Toelichting afwijkingen van het productplan 

- Er zijn geen opdrachten derden uitgevoerd. 
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2 Jeugd en Plezier 

Product 2a Masterplan Fryske Sporten (162100) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. Kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 600 617 103% 5.400 3.924 60.000 60.000 

Aandeel provincie  - - 0% - - - - 

Aandeel derden 600 617 103% 5.400 3.924 60.000 60.000 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

 

- 90 scholen met 4.250 leerlingen hebben de lesmethode van Fryske Sport yn dyn Klasse  

gevolgd. Deze lesmethode (Spoar8) is in samenwerking met Afûk opgesteld. 

- 67 basisscholen zijn bereikt, 3.867 kinderen hebben kennisgemaakt met de Fryske sporten  

- De Fryske sporten zijn opgenomen in de MobieZ sportpakketten. Deze materiaalsets rouleren 

tussen basisscholen in Leeuwarden.  

- Nieuw aanbod: de fierljepschans van Sportstad Heerenveen is toegevoegd en met de KNSB is 

gesproken over nieuw aanbod van clinics: o.a. schaatsen en skeeleren in de gymles. 

- Een sponsorovereenkomst is gesloten met Sportwerkgever Fryslân voor kosten van clinics.  

- Workshop over Fryske Sporten is verzorgd bij het onderwijscongres van Cedin (200 dln). 

- Een presentatie over het project is gegeven aan studenten van Hanze Instituut Sportstudies. 

- De Factsheet Fryske Sport yn dyn Klasse is opgesteld.  

- FSYDK is meegenomen in de nieuwsbrief van KH2018 voor het primair en voortgezet 

onderwijs. 

- Stuurgroep en werkgroep vergaderingen zijn georganiseerd en begeleid met onderwerpen: 

monitor 2015, continuering project na subsidieperiode en de opname van de Fryske Sporten in 

het materiaalpakket van BV Sport. 

- 4.500 unieke bezoekers op de website Fryske Sport Yn dyn klasse 

- Het programma Tsjek van Omrop Fryslân verzorgde een reeks over de Fryske sporten en 

Fryske Sport yn dyn klasse. 

Toelichting:  

- Dit product is mogelijk gemaakt door een incidentele subsidie van de provincie Fryslân. 
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Product 2b Watersportstimulering (162200) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 150 12 8% 500 - 14.150 1.092 

Aandeel provincie  100 12 12% 500 - 9.600 1.092 

Aandeel derden 50 - 0% - - - - 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Samen met de watersportcommissie van Grou is besloten de activiteiten tijdens de opening te 

verbreden. Niet alleen zeilen, maar ook andere watersporten zoals suppen en roeien konden 

worden beoefend. Daarnaast is een combinatie gemaakt met cultuur, o.a. door dansactiviteiten 

en een kunst expositie.  

- Deze vernieuwende aanpak wilden we delen met andere watersportdorpen tijdens een 

startbijeenkomst. Geen enkel watersportdorp is op de uitnodiging (door Sport Fryslân 

opgesteld en verstuurd) in gegaan.  

- Ter voorbereiding op de opening van het watersportseizoen in Grou heeft Sport Fryslân alle 

buurtsportcoaches en alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de omliggende 

gemeenten (Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Heerenveen, Smallingerland en Tytsjerksteradiel,) 

een flyer toegezonden met het watersport aanbod in Grou. 

Toelichting afwijkingen van het productplan 

- Door gebrek aan behoefte en financiering is besloten het product stop te zetten. Het 

resterende bedrag is ingezet bij het product 2c Beweegstimulering 0-4 jaar (3.100), 

Jeugdsportfonds (1.360) en 7b Servicepunt (4.040).  

 

 

Product 2c Beweegstimulering 0-4 jaar (162300) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 250 274 110% 3.000 5.375 25.750 30.309 

Aandeel provincie  250 274 110% 3.000 3.986 25.750 28.920 

Aandeel derden - - 0% - 1.388 - 1.388 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- De vijf grootste kinderdagverblijf organisaties en gastouderbureaus zijn geïnformeerd over de 

projecten Beweegkriebels en Nijntje beweegdiploma. Resultaten: twee gesprekken (GO match 

en Kinderwoud, aanvraag sportimpuls 2017 voor het Nijntje beweegdiploma.  

- Inventarisatie uitgevoerd in welke gemeente interventies 0-4 jarigen worden uitgevoerd. 

Resultaat: Elf gemeenten zijn actief met het Nijntje beweeg diploma. Alleen Leeuwarden en 

Smallingerland voeren beweegkriebels uit. 

- Twee scholingen Beweegkriebels zijn georganiseerd, 29 begeleiders zijn opgeleid:  

- een ‘in-company’ scholing bij Kinderwoud (dertien deelnemers) en een provinciale scholing 

(zestien deelnemers).  

- 20 Buurtsportcoaches zijn opgeleid tot Nijntje Beweegdiploma trainer.  

- De evaluatie van de scholingen geeft aan dat de deelnemers zeer tevreden waren over de 

inhoud, deskundigheid van de docent en de locatie. 

Toelichting afwijkingen van het productplan 

-  Er is € 3.100 provinciale subsidie toegevoegd uit product 2b Watersportstimulering. 
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Product 2d (S)Cool on Wheels (162400) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 150 142 94% 8.085 6.531 21.735 19.408 

Aandeel provincie  100 101 101% 85 - 9.185 9.185 

Aandeel derden 50 41 81% 8.000 6.531 12.550 10.233 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- In 2016 zijn 41 clinics georganiseerd. Hiermee zijn 1.179 leerlingen voorgelicht over het leven 

met een handicap. 

- Voor een goede samenwerking is een overleg geïnitieerd met docenten en assistenten. 

- Sport Fryslân heeft een fondsaanvraag gedaan bij vijf verschillende weeshuizen. Drie 

weeshuizen hebben de aanvraag gehonoreerd. Hiermee zijn in 2016 elf clinics gefinancierd.  

- In opdracht van het Fonds Gehandicaptensport zijn dertig clinics uitgezet. 

- Uit evaluaties blijkt dat kinderen erg enthousiast zijn over de voorlichting, maar vooral 

rolstoelbasketbal erg leuk vonden. Scholen geven aan dat de voorlichting aan hun 

verwachtingen voldeed, dat de communicatie voorafgaand goed georganiseerd is door Sport 

Fryslân en dat ze graag vaker in aanmerking komen voor (S)Cool on Wheels. 

- Uit evaluaties blijkt dat kinderen erg enthousiast zijn over de voorlichting, maar vooral 

rolstoelbasketbal erg leuk vonden. Scholen geven aan dat de voorlichting aan hun 

verwachtingen voldeed, dat de communicatie voorafgaand goed georganiseerd is door Sport 

Fryslân, en dat ze graag vaker in aanmerking komen voor (S)Cool on Wheels. 

- Er zijn 23 persberichten verzonden en alle 41 clinics zijn gepromoot op Twitter. 

Toelichting afwijkingen van het productplan 

- N.v.t. 
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Product 2e JOGG (162500) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 260 222 85% 2.000 452 25.660 20.654 

Aandeel provincie  100 29 29% 2.000 452 11.100 3.054 

Aandeel derden 160 193 121% - - 14.560 17.600 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

 

- Coachtrajecten zijn uitgevoerd in de gemeente De Fryske Marren en op de Friese 

Waddeneilanden. Resultaten: In beide trajecten is een JOGG organisatiestructuur opgezet, het 

projectplan geschreven en draagvlak gecreëerd.  

- In beide regio’s is bij de start van het nieuwe schooljaar een kick-off georganiseerd waarbij 

scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang betrokken zijn bij het stimuleren van water 

drinken. De effecten die dit oplevert voor het terugdringen van overgewicht, zijn niet op korte 

termijn meetbaar, maar moeten over 4 à 5 jaar zichtbaar worden in de overgewichtcijfers. 

- Met alle twaalf JOGG-gemeenten is een provinciaal platform opgericht, het Platform Nuchter 

over Gewicht. De twaalf gemeenten en de partnerorganisaties (GGD, ROS en Sport Fryslân) 

hebben de ambitie ‘streven naar kinderen en jongeren op gezond gewicht’ ondertekend.  

- Beleidsambtenaren en JOGG-regisseurs hebben zitting in het platform en komen vijf keer per 

jaar bijeen.  

Toelichting afwijkingen van het productplan 

- Door financiering derden is minder provinciale subsidie nodig. Het resterende bedrag (8.000) 

is ingezet bij product 5a SF Akademy. 

 

 

 

Product 2f 
Schoolplein (162600) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 100 101 101% 750 5 9.850 9.151 

Aandeel provincie  100 101 101% 750 5 9.850 9.151 

Aandeel derden - - 0% - - - - 

Toelichting uitgevoerde activiteiten 

- Na  een viertal verkennende gesprekken met IVN en landschapsbeheer Friesland is besloten 

om geen gezamenlijk product te ontwikkelen maar een handboek te realiseren.  

- Ter voorbereiding op de te ontwikkelen handleiding is overleg geweest met: 

- buurtsportcoaches en het onderwijs; 

- een school in Leeuwarden over hun nieuw in te richten schoolplein; 

- de Cruijf Foundation over afstemming met hun project ‘Schoolplein 14’.  

- Het digitale handboek schoolpleinen is ontwikkeld en geïntroduceerd op het Jeugd, Onderwijs 

en Sport overleg. Er is gekozen om geen aparte intervisiebijeenkomsten te organiseren.  

Toelichting afwijkingen van het productplan 

- Het resterende bedrag is ingezet bij product 3c Sportimpuls. 
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Product  Sport op Basisscholen (162000) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 825 954 116% 4.925 38.907 80.000 125.717 

Aandeel provincie  - - 0% - - - - 

Aandeel derden 825 954 116% 4.925 38.907 80.000 125.717 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- In totaal zijn 57 vakleerkrachten actief in 22 gemeenten. De gemeente Littenseradiel en 

Franekeradeel hebben definitief besloten niet deel te nemen.   

- In Friesland werken 51 scholen verdeeld over acht verschillende gemeenten met Lekker Fit! 

Fryslân. Resultaat: 4.265 Friese leerlingen maken kennis met gezonde leefstijl. 

- Er zijn 24 SOB ‘Extra’ groepen actief. Resultaat: 408 Friese kinderen krijgen extra 

beweeglessen om bewegingsachterstanden te verminderen.   

- Veertien kookworkshops zijn verzorgd: op veertien scholen (acht gemeenten) maken ruim 

1.000 leerlingen kennis met gezonde voeding.   

- Vier scholingen zijn georganiseerd: Studiedag (37 vakleerkrachten), Training ‘Rots en Water’ 

(24), EHBO (21) en 2
de

 Studiedag (41). 

- Voortgangsgesprekken bij alle gemeenten met als belangrijkste onderwerp de financiering 

van de vakleerkracht.  

- Onderzoek is uitgevoerd met als uitkomsten: 1. Structurele aandacht voor goed 

bewegingsonderwijs (door inzet van een vakleerkracht) zorgt voor meer motorisch vaardige 

kinderen 2. Vakleerkrachten zorgen voor meer effectieve beweegtijd. 3. Vakleerkrachten 

hebben positieve invloed op de beweegbehoefte van kinderen. 

- Het SOB symposium is bezocht door 97 mensen (werkvelden onderwijs en gemeente).  

- De website van Sport op Basisscholen is vernieuwd en daardoor ook via tablet en 

smartphone goed te bezoeken. 

- Facebook is dit jaar volop ingezet. Dankzij een like&win actie heeft de facebookpagina  

20.469 paginalikes opgeleverd (was 7.100). Dit is hoger dan het aantal paginalikes van De 

Friesland Zorgverzekeraar zelf. Het like&win bericht is overigens 22.804 gedeeld en door 

1.599.186 mensen bekeken. 

Toelichting afwijkingen van het productplan  

- N.v.t. 
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3. Mensen die drempels ervaren 

Product 3a SV/Galm/Fittesten (163000) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

realisatie-

graad 

begroting 

ext.kosten 

realisatie 

ext.kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 400 602 150% 5.000 14.834 41.400 69.571 

Aandeel provincie  150 318 212% - - 13.650 28.926 

Aandeel derden 250 284 113% 5.000 14.834 27.750 40.645 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- In Harlingen is het project Samen Gezond uitgevoerd gericht op bewegen, eenzaamheid en 

gezonde voeding. Resultaat: een succesvol traject met acht senioren. 

- Uit evaluatie van het project Samen Gezond Harlingen blijkt dat de helft van de deelnemers 

een breder sociaal netwerk heeft, iedereen bewuster omgaat met voeding en 75% van de 

deelnemers meer beweegt dan voor het project.  

- Het Sociaal Vitaal project in Drachten is succesvol afgerond: 40 deelnemers bewegen 

structureel iedere week onder professionele begeleiding.  

- Het onderzoeksrapport van Sociaal Vitaal laat zien dat deelnemers een beter 

uithoudingsvermogen hebben en meer beenkracht. Tevens geeft 25% van de deelnemers aan 

minder eenzaamheidsklachten te ervaren. 

- In 2016 organiseerde Sport Fryslân drie fittesten waaraan in totaal 230 senioren meededen. 

Resultaat:  

- Scala fittest in Dokkum – 23 deelnemers; 

- GALM fittest in IJlst – 147 deelnemers; 

- Sociaal Vitaal fittest in Wommels – 60 deelnemers. 

- 30% van de deelnemers aan de fittesten is doorgestroomd naar structureel aanbod. 

- Er zijn zeven fondsaanvragen geschreven voor de uitvoering van Sociaal Vitaal (projecten in 

Burgum, Wommels, Dokkum, Drachten). 

- Met het project Sport, beweegt u fit! (Dongeradeel en Ferwerderadiel) bewegen wekelijks 30 

senioren. Friesland heeft inmiddels drie sportloketten i.s.m. Revalidatie Friesland in de 

Friese ziekenhuizen van Heerenveen, Dokkum en in Leeuwarden. In totaal zijn 333 patiënten 

vanuit de Sportloketten en de locatie van Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag 

doorverwezen naar geschikt beweegaanbod (254 in 2015). 

- 95 sportgroepen voor senioren hebben via een dienstverlening van Sport Fryslân de 

Buma/Sena rechten betaald voor gebruik van muziek in hun lessen.  

- De Slachte Challenge is met 36 deelnemers van start gegaan ter voorbereiding op de 

Slachtemarathon. Verdeeld over vier groepen hebben ze wekelijks getraind in hun eigen 

gemeente (Weststellingwerf, Franekeradeel, Opsterland en Súdwest-Fryslân). Daarnaast 

hebben acht deelnemers van het COA Sint Annaparochie deelgenomen. Alle deelnemers 

hebben de Slachte uitgelopen en als zeer positief ervaren. 

- In samenwerking met het Fries Sociaal Planbureau is een flugskrift ‘senioren in beweging 

uitgebracht’. Sport Fryslân heeft input geleverd betreft de beweegcijfers en 

praktijkervaringen. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Er is € 15.000 provinciale subsidie meer ingezet. Dit is afkomstig van het product 3b, VCP. 
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Product 3b Vertrouwenscontactpersoon (163100) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 250 41 16% 2.000 40 24.750 3.725 

Aandeel provincie  204 23 11% 1.456 - 20.020 2.075 

Aandeel derden 46 18 38% 544 40 4.730 1.650 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

 

- In twee gemeenten is de cursus ‘Vertrouwenscontactpersoon’ voor sportverenigingen 

uitgevoerd: 

- In Heerenveen i.s.m. de Academie voor Sportkader. Twee Friese verenigingen hebben 

deelgenomen (drie deelnemers). 

- In Leeuwarden i.s.m. bv Sport. Vier verenigingen (vijf deelnemers) hebben de cursus 

succesvol afgerond. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Het resterende bedrag is ingezet bij product 3a SV/Galmtesten (15.000) en 5a SF Akademy 

(3.000). 

 

 

Product 3c Sportimpuls (16330) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 100 126 126% 2.000 45 11.100 11.520 

Aandeel provincie  80 97 121% 360 45 7.640 12.190 

Aandeel derden 20 29 145% 1.640 - 3.460 2.646 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

 

- In samenwerking met de ondersteuningsorganisatie Sportimpuls van NOC*NSF zijn drie 

spreekuren Sportimpuls georganiseerd: Feedback is gegeven op: Beweegcoach sportfondsen 

zwembad Terschelling, Opsterland in beweging van Fitnesscentrum Medifit en de speeltuin als 

wijkfunctie van speeltuinvereniging Veenwouden. Daarnaast is advies verstrekt over 

gehandicaptensport in Sneek. 

- In opdracht heeft sport Fryslân de volgende Sportimpuls aanvragen geschreven: 

- Nyntje Beweegdiploma (i.o.v. Sport in Opsterland); 

- RealFit Joure en Lemmer (i.o.v. gemeente De Fryske Marren); 

- Sport voor iedereen, rolstoeltennis en boccia bij HTV ten Woude. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Subsidie toegevoegd uit de producten 2f Schoolplein (700), 3d Real Fit (1.000) en 3e Vitale 

werknemers (2.800). 
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Product 3d Real Fit (163400) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 130 129 99% 1.250 29 13.080 11.768 

Aandeel provincie  103 102 99% 977 - 10.350 9.266 

Aandeel derden 27 27 100% 273 29 2.730 2.502 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Er zijn twee aanvragen ingediend bij de Sportimpuls voor het project Real Fit door 

sportaanbieders uit Lemmer en Joure. Sport Fryslân heeft de aanbieders en overige 

betrokkenen ondersteund en input gegeven bij het lokaal inhoud geven aan de interventie.  

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Het resterende bedrag provinciale subsidie (1.000) wordt toegevoegd aan product 3c 

Sportimpuls. 

 

 

Product 3e Vitale werknemers (163500) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 150 32 21% 1.000 2.880 14.650 5.792 

Aandeel provincie  119 32 27% 1.000 2.880 11.830 5.792 

Aandeel derden 31 - 0% - - 2.820 - 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

 

- Er is aansluiting gezocht met het netwerk Big10, het platform van grote bedrijven in de 

gemeente Heerenveen.  

- Samen met ziekenhuis Tjongerschans is een themabijeenkomst voor HR Managers van de 

Big10 bedrijven georganiseerd over gezonde werknemers met o.a. een leiding van de 

Cardioloog van het ziekenhuis. Acht bedrijven waren aanwezig en positief om met elkaar in te 

zetten op vitale werknemers. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Het resterende bedrag provinciale subsidie is toegevoegd aan de producten Sportimpuls 3c 

(2.800) en SF Academy 5a (3.200). 
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Product JeugdSportFonds Friesland (163200) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

realisatie- 

graad 

begroting 

ext.kosten 

realisatie 

ext.kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 480 617 128% - 336 43.680 55.125 

Aandeel provincie  - 14 0% - 86 - 1.360 

Aandeel derden 480 603 126% - 250 43.680 53.765 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- In Fryslân hebben we in 2016 1.953 kinderen bereikt die door het Jeugdsportfonds meedoen 

aan sport- en beweegactiviteiten.  

- Er wordt samengewerkt met 20 Friese gemeenten; de meest voorkomende sporten zijn 

voetbal en gymnastiek. Gevolgd door judo, paardrijden, korfbal en zwemmen. 

- Met de Stichtingen Leergeld en het Jeugdcultuurfonds in de provincie Fryslân wordt 

samenwerking gezocht om als één loket naar buiten te treden met een efficiënte inzet van 

middelen (één backoffice, onder de naam van Kindpakket). In de gemeente Smallingerland 

zijn de eerste stappen gezet voor deze werkwijze. 

- In 2016 is een intermediairscampagne uitgevoerd met het doel meer professionals in te 

zetten als intermediair onder de slogan ‘Zie jij verstopte armoede?’.  

- Resultaat: 40 nieuwe intermediairs. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Er is 1.360 provinciale subsidie gebruikt (afkomstig van project 2b, watersportstimulering). 
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4. Gehandicaptensport 

Product 4a Lekker Fit Speciaal onderwijs (164000) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. Kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 300 210 70% 1.500 463 28.800 19.528 

Aandeel provincie  300 160 53% - - 27.300 14.528 

Aandeel derden - 50 0% 1.500 463 1.500 5.000 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Op vier scholen voor speciaal onderwijs is de pilot Lekker Fit! Fryslân (LFF) schooljaar 2015 -

2016 uitgevoerd. (ZML scholen de Wingerd Damwoude, de Sinne in Sneek en SBO Súdwester 

Sneek en SBO It Oerset Heerenveen). Sport Fryslân verzorgde de coördinatie en begeleiding 

met als resultaat: 

- vier intervisiebijeenkomsten over o.a. financiering, draagvlak en Jeugdsportfonds.  

- 0- en 1-metingen uitgevoerd en een evaluatiegesprek. 

- 646 leerlingen hebben gewerkt met het lespakket. 

- De 1-meting geeft aan dat het lesmateriaal LFF met kleine aanpassingen, geschikt is voor 

het speciaal onderwijs. Op korte termijn is een verbetering in gedrag ten aanzien van 

voeding en bewegen. 

- Drie nieuwe scholen (ZML scholen It Twalûk Leeuwarden, Piet Bakker Sneek en 

Duitserhoutschool Heerenveen) zijn in schooljaar 2016-2017 gestart met Lekker Fit Fryslân. 

Hiermee bereiken we 248 leerlingen 

- Voor alle zeven scholen verzorgde Sport Fryslân bij aanvang van het project een voorlichting 

voor de groepsleerkrachten en regelde het lesmateriaal voor de scholen. 

- In totaal zijn 874 Friese leerlingen bereikt in het speciaal onderwijs en zijn ook deze 

leerlingen en hun ouders bewust van het belang van een gezonde leefstijl.  

- De samenwerking met de scholen voor Speciaal Onderwijs was intensief en goed. Verdere 

afstemming met buurtsportcoaches, sportaanbieders, diëtist en Arko Sportsmedia. 

- Artikelen zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website van Sport Fryslân en Sport op 

Basisscholen.  

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Door inzet van de buurtsportcoach en de scholen zelf en een bijdrage van een fonds is 

minder provinciale subsidie (12.770) nodig. Dit bedrag is ingezet bij project 1a Gemeentelijk 

sport- en beweegbeleid (7.500) en 5a SF Academy (5.270). 
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Product 4b Provinciale aanpak (164100) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 450 863 192% 3.000 37.778 43.950 116.311 

Aandeel provincie  400 428 107% 2.550 - 38.950 38.950 

Aandeel derden 50 435 870% 450 37.778 5.000 77.361 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Sport Fryslân is trekker van de Friese stimuleringsaanpak gehandicaptensport.  

- Zeven wethouders zijn ambassadeur gehandicaptensport en zes beleidsambtenaren sport 

maken deel uit van de werkgroep. Respectievelijk vier en zeven bijeenkomsten voor een goede  

een goede afstemming en voldoende gemeentelijk draagvlak. Sport Fryslân is voorzitter.  

- In samenwerking met de werkgroep gehandicaptensport is één groot communicatietraject in 

gang gezet middels de publiekscampagne gehandicaptensport. In een VFG vergadering is het 

plan van aanpak gepresenteerd en is een toelichting gegeven op de publiekscampagne.  

- Alle 24 gemeenten hebben financieel bijgedragen aan de publiekscampagne die net voor de 

Paralympische Spelen van start ging. Doel was meer bekendheid geven aan het aangepaste 

sportaanbod en de website unieksporten.nl (met daarop al het aangepaste sportaanbod van 

Friesland). Resultaat: in vier maanden tijd bezochten 1.400 Friezen de website. 

- In 2016 is het team van Fryske parasporthelden nadrukkelijk ondersteund en zijn de 

deelnemers aan de Paralympische spelen te Rio de Janeiro meerdere malen in de media 

verschenen. Resultaten: 

- Omrop fryslân schreef twee artikelen over Alyda Norbruis n.a.v. haar overwinning op het 

WK én NK 2016; 

- Over de successen van twee Fryske parazwemmers schreef Omrop Fryslân een artikel; 

- In juni werden vier Fryske parasporthelden die naar de Paralympische Spelen gaan 

geïnterviewd in Bynt, een programma van Omrop Fryslân; 

- Totaal zijn door de Friese pers 63 artikelen geplaatst over de Fryske parasporters. 

- Alle gemeenten zijn door Sport Fryslân geïnformeerd over de overeenkomsten tussen de 

provinciale aanpak en het nieuwe landelijke beleid ‘Grenzeloos Actief’.  

- Een aanvraag voor een bijdrage van de Cornelia Stichting is gehonoreerd en ingezet voor het 

optimaliseren van sport en beweegaanbod voor mensen met een handicap.  

- De aanvraag voor het stimuleringsbedrag Grenzeloos Actief is door Sport Fryslân geschreven 

en gehonoreerd. 

- Twee bijeenkomsten zijn georganiseerd voor alle gemeenten met als doel 

samenwerkingsverbanden creëren. Resultaat van de bijeenkomsten:  

- gemeenten zien het belang in om meer te investeren in gehandicaptensport; 

- gemeenten zien een uitvoeringsrol voor de buurtsportcoach; 

- de bijeenkomsten geven input voor een samenwerking op langere termijn. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Door bijdragen van de Friese gemeenten en de Corneliastichting zijn meer activiteiten 

uitgevoerd dan begroot. 
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Product 4c Evenementen (164200) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 450 355 79% 16.000 13.950 56.950 46.209 

Aandeel provincie  445 338 76% 455 - 40.950 30.708 

Aandeel derden 5 17 340% 15.545 13.950 16.000 15.501 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Op 6 februari 2016 voetbalden 321 deelnemers verdeeld over 58 teams tijdens het G- 

voetbaltoernooi 4 tegen 4. De enthousiaste deelnemers zijn afkomstig van scholen voor 

speciaal onderwijs, de woonvoorzieningen en dagbesteding voor mensen met een 

verstandelijke handicap en G-voetbalteams.   

- 415 leerlingen van zeven scholen speciaal onderwijs deden mee aan de SBO sportdag. 

Leerlingen konden kiezen uit 26 verschillende sporten. Van aqua zumba, waterpolo, 

badminton, survival, snorkelen, basketbal, klimmen tot streetdance en tafeltennis.  

- Open Noordelijk Kampioenschap Parazwemmen werd georganiseerd voor leerlingen van 

Mytylscholen en ambulante leerlingen. 20 zwemmers met een lichamelijke handicap deden 

mee. Zwemvereniging HZ&PC verzorgde clinic met tips en uitleg over wedstrijdzwemmen. 

- Special Olympics Regionaal Evenement, voetbal en zwemmen. 

- 120 zwemmers en 100 voetballers, tien teams, (mensen met een verstandelijke handicap) 

waren actief. Na een gezamenlijke openingsceremonie werden de zwem- en voetbalwedstrijden 

gespeeld volgens het Special Olympics systeem; eerst wedstrijden om ieders sterkte of 

snelheid te bepalen, vervolgens de finales op een aantal niveaus. Organisatie was i.s.m. de 

commissies Special Olympics Veldvoetbal- en Zwem Evenement. 

- Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad plaatsten artikelen en foto’s van de evenementen. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Evenementen KH2018 zijn opgenomen in product 6d (Cultuur) incl. het resterende bedrag 

(10.000).  

 

 

Product 4d Special Sporters Fonds Fryslân (164400) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 150 94 63% 2.000 6.750 15.650 15.304 

Aandeel provincie  50 33 66% - - 4.550 2.964 

Aandeel derden 100 61 61% 2.000 6.750 11.100 12.340 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- In opdracht van het Special Sporters Fonds Fryslân (SSFF) begeleidt Sport Fryslân 

voetbalverenigingen bij het opstarten en/of behouden van een G-veldvoetbalteam.  

- Sport Fryslân organiseerde twee bijeenkomsten voor alle voetbalverenigingen met een G-team 

met als doel om competitie tegen elkaar te spelen. Resultaat: vijf teams van drie verschillende 

verenigingen spelen mee in de Noordelijke KNVB competitie. Daarnaast is besloten om met 

alle Friese teams twee veldvoetbaltoernooien per seizoen te organiseren.  

- Op 29 oktober, tijdens de regionale spelen Special Olympics, werd een veldvoetbaltoernooi 

georganiseerd. Tien teams met in totaal 117 voetballers deden mee. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Er zijn geen aanvullende opdrachten vanuit het Special Sporters Fonds uitgevoerd. 

- Het restbedrag van 1.500, is toegevoegd aan product 7a Kenniscentrum. 
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Product Opdrachten gemeenten (164300) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 150 216 144% 3.000 7.433 16.650 27.031 

Aandeel provincie  - - 0% - - - - 

Aandeel derden 150 216 144% 3.000 7.433 16.650 27.031 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

Gemeente Heerenveen en Súdwest-Fryslân hebben Sport Fryslân opdracht gegeven tot de uitvoering 

van gehandicaptensport activiteiten. Resultaten: 

- een aangepast sportdag voor mensen met een handicap met voetbal en karate. 20 Friese 

leerlingen namen deel aan deze sportdag.  

- In opdracht van de gemeente Heerenveen is een presentatie gegeven aan wijkteams, de 

‘meitinkers’, om hen kennis te laten maken met de sportwijzer. 

- Op de scholen van het speciaal onderwijs in Heerenveen zijn vier sportclinics verzorgd Aikido 

(2x), judo en freerunnen  108 leerlingen deden mee.  

- Kinderen uit het speciaal onderwijs in Heerenveen namen deel aan de reguliere Megasportdag. 

Sport Fryslân zorgde voor geschikt sportaanbod op die dag en de werving. Negen kinderen 

namen deel.  

- In opdracht van de gemeente Heerenveen voerde Sport Fryslân een verenigings-vitaliteitsscan 

uit onder zes sportverenigingen met aanbod voor mensen met een handicap. Uit de scan blijkt 

dat: 

- er met name in kleine groepjes wordt gesport, rond 10-12 personen; 

- diversiteit in handicaps/stoornissen is groot; 

- het ledental gelijk blijft of iets stijgt; 

- de financiële situatie zorgelijk is; 

- sporters stoppen door gezondheidsklachten of vervoer; 

- organisaties voldoende vrijwilligers hebben; 

- er geen problemen met accommodaties zijn. 

- Zes sportverenigingen met aangepast sportaanbod ontvingen een financiële bijdrage.  

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Dit project is toegevoegd aan de begroting.  
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5 Werkgeverschap en scholing 

Product Buurtsportcoaches (165000) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. Kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 2.162 1.841 85% 1.802.460 2.003.611 1.999.202 2.172.535 

Aandeel provincie  - - 0% - - - - 

Aandeel derden 2.162 1.841 85% 1.802.460 2.003.611 1.999.202 2.172.535 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Sport Fryslân verzorgt het werkgeverschap voor 40 buurtsportcoaches voor veertien 

gemeenten. Daarnaast voert zij voor vijf gemeenten het project Buurtsportwerk uit. Dit zijn 

de gemeenten Dongeradeel, Littenseradiel, Menaldumadiel, Opsterland en Weststellingwerf.   

- De gemeenten Vlieland en Schiermonnikoog zijn geholpen bij het opstellen van een 

functieprofiel voor een nieuwe buurtsportcoach.  

- Sport Fryslân heeft voor de gemeenten Terschelling, Schiermonnikoog en Ferwerderadiel een 

wervings- en selectietraject uitgevoerd.  

- Op Schiermonnikoog is geadviseerd bij het opstellen van een jaarplan en een visie op het 

bewegingsonderwijs.  

- Op Terschelling is het concept uitvoeringsplan opgesteld en door het college vastgesteld.  

- In de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Littenseradiel is het door Sport Fryslân 

opgestelde jaarverslag 2015 goedgekeurd door de stuurgroepen.  

- Voor het nieuwe team Buurtsportwerk Menameradiel zijn drie mensen geworven tijdens een 

intensief wervings- en selectietraject. De stuurgroep heeft het uitvoeringsplan 2016/2017 

goedgekeurd. Het project is gestart met een Kick-off op 18 juli 2016. 

- In diverse gemeenten (Dantumadeel, Franekeradeel en Ferwerderadiel) heeft Sport Fryslân 

zitting in de gemeentelijke stuurgroep en geeft zij advies aan gemeenten en de 

buurtsportcoaches. Voorbeelden hierbij zijn: opstellen jaarplan en werkplan, advies over 

interventies, organisatiestructuur en borging van activiteiten in nieuwe gemeente 

(Waadhoeke).  

- Voor het project ‘Sport in Opsterland’ is een nieuwe Buurtsportcoach Welzijn en een 

Buurtsportcoach Onderwijs geworven en aangesteld.  

- In Tytsjerksteradiel is advies gegeven op het gebied van projectondersteuning, het 

Jeugdsportfonds en verenigingsondersteuning. 

- Met de gemeente Dongeradeel zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het 

sportbeleid door Sport Fryslân voor de periode van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2018. 

Hiervoor heeft Sport Fryslân twee buurtsportcoaches in dienst genomen. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- N.v.t. 
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Product 5a SF Akademy (165100) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 650 943 145% 15.000 13.530 74.150 99.297 

Aandeel provincie  623 933 150% 4.957 4.957 61.650 89.799 

Aandeel derden 27 10 37% 10.043 8.573 12.500 9.499 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

Ontwikkeling SF Akademy 

- Sport Fryslân heeft de strategie voor verenigingsondersteuning en het scholingsaanbod via het 

digitale platform (SF Academy) voor de komende vier jaren vorm gegeven. Gesprekken zijn 

gevoerd met sportverenigingen, beleidsmedewerkers gemeenten en buurtsportcoaches. 

 

Scholingsaanbod sportverenigingen 

- Twee cursussen ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’: Súdwest-Fryslân (acht verenigingen) en 

Weststellingwerf/Opsterland (zes verenigingen). Resultaat: 340 nieuwe vrijwilligers. 

- Twee cursussen Sociale Hygiëne voor bestuurders van sportverenigingen (45 deelnemers) 

- Cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken Oldeberkoop (36 deelnemers) 

- Themabijeenkomst aansprakelijkheid in IJlst (20 verenigingen - 29 deelnemers) 

- Scholing Gedrag (G)een probleem in Sneek (7 verenigingen – 10 deelnemers) 

- Minicongres penningmeester van het jaar in Drachten (25 Friese verenigingen) 

- Verenigingscafé Balk i.s.m. gemeente Súdwest-Fryslân (25 sportverenigingen – 60 deelnemers) 

- Bijeenkomst binden en behouden van jeugdleden in Opsterland (14 verenigingen) 

 

Verenigingsondersteuning op maat 

- Sport Fryslân heeft ondersteuning verleend bij drie maatwerktrajecten. 

- 55 vragen van en over sportverenigingen zijn beantwoord, gesteld door sportverenigingen,  

gemeenten, sportbonden en commerciële (sport)aanbieders. 

 

Scholingsaanbod specifieke doelgroepen 

- Bijscholing Cognitieve Fitness in Ferwert voor seniorensport docenten (15 deelnemers) 

- Cursus inzicht in Autisme, in Leeuwarden 20 deelnemers). 

- Bijscholing seniorensport docenten, ‘Lesvariaties en gebruik moderne materialen’ (32 dln) 

- Bijscholing aangepast sporten, ‘Aanpassingen binnen sport en spelsituaties’. (7 deelnemers) 

  

Friese sportverenigingsmonitor i.s.m. Fries Sociaal Planbureau en Mulier Instituut 

- 297 sportverenigingen namen deel aan de een groot onderzoek onder sportverenigingen. Op 

basis van de resultaten is een rapport opgemaakt en een factsheet gerealiseerd. 

- Een presentatie werd gegeven over de FSVM voor beleidsmedewerkers van gemeenten, bonden 

en buurtsportcoaches (25 deelnemers). 

- Alle deelnemende sportverenigingen hebben een persoonlijke factsheet ontvangen. 

- De resultaten zijn gepresenteerd op de Dag van het Sportonderzoek.  

- Tijdens het portefeuillehoudersoverleg Sport, Onderwijs en Jeugd zijn de wethouders 

geïnformeerd over de resultaten van de FSVM. 

 

Netwerkfunctie en versterken professionals 

- Er zijn twee bijeenkomsten bonden- en werkveldoverleg gehouden (13 en 15 deelnemers). 

- Aanwezig bij de bijeenkomst Verenigingsadvies Noord Nederland (30 deelnemers). 

- Input geleverd aan de ontwikkeling van de landelijke sessie; Sport Toekomstverkenning. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Er is zijn meer activiteiten uitgevoerd dan begroot. Provinciale bijdrage is aangevuld uit de 

producten 2e JOGG (8.000), 3b VCP (3.000), 3e Vitale werknemers (3.200), 4a Lekker Fit 

Special Onderwijs (5.270) en 6b Duurzaamheid (8.530).     
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6 Verenigingsprojecten  

Product 6a Gezonde Sportkantine (166100) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 90 214 238% 500 1.251 8.690 20.725 

Aandeel provincie  90 214 238% 500 1.251 8.690 20.725 

Aandeel derden - - 0% - - - - 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Behalve een gezonder productaanbod moet de pilot antwoorden geven op vragen en 

weerstanden bij sportverenigingen en gemeenten ten opzichte van de Gezonde Sportkantine 

(zoals verwachte inkomstendaling, kritische houding van leden etc.).  

- Bij de kick-off bij VV Heerenveen waren zes sportverenigingen geïnteresseerd. 

- Via JOGG regisseurs en buurtsportcoaches zijn verenigingen geïnformeerd over De Gezonde 

Sportkantine en gestimuleerd deel te nemen.  

- tien verenigingen in Leeuwarden via gezondheidscoach BV sport 

- acht verenigingen in Harlingen via JOGG-regisseur 

- +/- 20 verenigingen in Dongeradeel via buurtsportcoach 

- veertien sportverenigingen uit overige gemeenten zijn benaderd. 

- Negen verenigingen bleken geïnteresseerd. Acht verenigingen zijn gestart met het project.  

- In Leeuwarden vindt in samenwerking met BV sport een pilot plaats waarbij 

buurtgezondheidscoaches worden ingezet. Verenigingen kunnen kosteloos gebruik maken van 

geselecteerd gezond aanbod (‘gezonde box’). 

- Belangrijke partner bij dit project was Platform de Nuchter over Gewicht 

- Met de KNVB is kennis gedeeld met het initiatief ‘Lekker Bezig’. 

- Er zijn gesprekken gevoerd met Friese bedrijven voor een bijdrage aan het project. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Er zijn meer uren ingezet (12.000) dan begroot, deze zijn afkomstig uit de producten 

Duurzaamheid 6b (1.400) en Sportdorp 6c (10.500). 
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Product 6b Pilot Duurzaamheid (166200) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. Kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 230 640 278% 14.000 2.052 34.930 60.292 

Aandeel provincie  87 - 0% 2.013 - 9.930 - 

Aandeel derden 143 640 448% 11.987 2.052 25.000 60.292 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

Pilotregio Noordoost Fryslân 

- Workshop ‘energiebesparend gedrag’ georganiseerd. Deelname van tien sportverenigingen en 

vier beheerders van gemeentelijke sportaccommodaties. 

- 24 sportverenigingen met een eigen accommodatie hebben een energiescan laten uitvoeren. 

75% heeft het voornemen te investeren in duurzame maatregelen.  

- Zeven sportverenigingen hebben in januari 2016 landelijke subsidie aangevraagd. 

- Er is voor € 60.000,- subsidie aangevraagd (totaal investeringsbedrag is € 200.000,-). 

- Sportverenigingen konden zich opnieuw aanmelden voor een energiescan. 

- Wegens de successen van de pilot blijft Provincie Fryslân dit project t/m 2018 ondersteunen 

met een projectsubsidie 

 

Uitbreiding naar nieuwe gemeenten 

- Het project is in zeven nieuwe gemeenten uitgevoerd. (Leeuwarden, Leeuwarderadeel, 

Littenseradiel, Menameradiel en Tytsjerksteradiel (Stadsregio Leeuwarden), De Fryske Marren, 

Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf.  

- 200 sportverenigingen met een eigen accommodatie zijn benaderd (totaalresultaat 300 

verenigingen) 

- Sport Fryslân heeft vier informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hier waren 35 

sportverenigingen bij aanwezig (totaal 80 verenigingen) 

- Zestien sportverenigingen hebben via de energiescan een energiebesparingsadvies ontvangen 

(totaal 40 besparingsadviezen). 

- 80% van de verenigingen met een energiebesparingsadvies investeren op korter termijn in 

duurzame maatregelen, o.a. zonnepanelen, ledverlichting (binnen en buiten), Cv-ketels, 

isolatie (dak, muren, glas) en koel- en vrieskasten, tijdschakelaars en bewegingsmelders. 

- Zes verenigingen hebben subsidie aangevraagd voor duurzame maatregelen. 

- Met name middelgrote en grote verenigingen (meer dan 250 leden) deelnemen aan het 

project. 

- In juni is een rapport met geboekte resultaten van de pilot in Noordoost Fryslân overhandigd 

aan gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer en bestuurlijk trekker duurzaamheid Jaap Hijma. 

Tevens is een factsheet opgesteld en een persbericht uitgegaan. 

In regionale en lokale media zijn diverse berichten over het project verschenen. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- De begrootte reguliere subsidie is overbodig door een projectsubsidie van de provincie en 

bijdragen van gemeenten. Het bedrag 9.930 is ingezet bij het product 6a Gezonde 

sportkantine (1.400) en 5a SF Akademy (8.530). 
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Product 6c Sportdorp (166300) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 150 14 9% 500 14 14.150 1.242 

Aandeel provincie  110 1 0% 500 - 10.510 13 

Aandeel derden 40 13 33% - 14 3.640 1.229 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Er zijn procesevaluaties uitgevoerd in Sportwijk Nylân en Sportdorp Stynsgea. 

Gespreksonderwerpen waren: draagvlak creëren, samenwerking partners, behoeftepeiling, 

communicatie, output en outcome doelen. 

- In verband met andere ontwikkelingen zijn geen nieuwe initiatieven opgezet. 

Toelichting afwijkingen van het productplan 

- De resterende subsidie is ingezet bij product 6a gezonde sportkantine (10.500).  

 

Product 6d Cultuur en Sport (166400) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 150 247 165% 997 69.497 14.647 91.646 

Aandeel provincie  150 226 151% 997 4.166 14.647 24.760 

Aandeel derden - 21 0% - 65.331 - 66.886 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

 

Kulturele Haadstêd Leeuwarden-Fryslân 2018. 

- Sport Fryslân is partner van KH 2018. Alle sport gerelateerde projecten/initiatieven worden  

afgestemd. Er is contact geweest met 17 organisaties die een evenement willen organiseren in 

2018. Diverse organisaties zijn geïnformeerd en hulpvragen zijn beantwoord. 

- Drie brainstormsessies zijn gehouden om kansen te verkennen om sportprojecten te 

verbinden aan KH2018. 

- Sport Fryslân maakt onderdeel uit van de Werkgroep Onderwijs, Zorg en Welzijn. 

- Sport Fryslân communiceert via de site, nieuwsbrieven en andere communicatie uitingen over 

de mogelijkheden van Leeuwarden-Fryslân 2018 en de projecten Fryske Sport Yn Dyn Klasse 

en European Sports for All Games (Esfag) zijn  opgenomen in nieuwsbrieven aan het onderwijs.  

 

European Sport For all Games (Esfag) 

- Esfag is als één van de 41 bidbookprojecten van KH2018 benoemd. 

- Een projectleider is in 2016 aangesteld. 

- Verkennende gesprekken zijn gevoerd met organisaties uit Europese landen. 

- Afstemming en verkenning heeft plaatsgevonden met Friese gemeenten, sportorganisaties, 

maatschappelijke organisaties voor samenwerking in de uitvoering.   

- Mogelijkheden zijn onderzocht in faciliteiten (verblijf en vermaak). 

- Er is een concept programma opgesteld en een Stichting in oprichting samengesteld.  

- Aanvragen voor (Europese) subsidie zijn voorbereid. 

- Een aanvraag voor financiële bijdrage bij De Friesland is gehonoreerd. 

Toelichting afwijkingen van het productplan 

- Er zijn extra bijdragen derden ontvangen voor Esfag.  

- Er is 10.000 provinciale subsidie toegevoegd afkomstig uit product 4c (10.000). 
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Product Bobsportcampagne (166000) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal - 258 0% - 17.695 - 41.128 

Aandeel provincie          -        - - - - - - 

Aandeel derden - 258 0% - 17.695 - 41.128 

Toelichting uitgevoerde activiteiten 

- In opdracht van het Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Fryslân is uitvoering 

gegeven aan de Bobsport campagne 2016. 

- De aftrap vond plaats tijdens de rust van voetbalwedstrijd SC-Heerenveen – NEC. Vooraf was 

een themabijeenkomst voor beleidsambtenaren handhaving en sport (elf deelnemers) 

- De activiteiten: 

- 480 Friese voetbal-, kaats-, korfbal-, hockey-, golf- en tennisverenigingen hebben het 

materialenpakket ontvangen met info en promotiemateriaal. 

- 42 sporthallen met een kantine hebben info en promotiemateriaal ontvangen. 

- 21 sportverenigingen hebben een Bobsponsorbord op de accommodatie geplaatst. 

- Het promotieteam is veertien keer ingezet bij een verenigingsactiviteit. 

- Er zijn 39 sportverenigingen bezocht door het promotieteam on tour. 

- Er zijn veertien sportverenigingen ‘Supporter van Bob’. 

Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden 

- Dit project is toegevoegd aan de begroting. 
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7. Ondersteuning  

Product 7a Kennis en informatie (167000) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 930 913 98% 9.200 13.203 93.830 96.241 

Aandeel provincie  460 476 103% 1.970 2.147 43.830 45.352 

Aandeel derden 470 437 93% 7.230 11.056 50.000 50.889 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- De Friese gemeenten hebben inzicht gekregen in de beweegcijfers van kinderen tussen de 4 

tot en met 12 jaar oud. Deze cijfers zijn in samenwerking met GGD Fryslân achterhaald. Aan 

de hand van deze cijfers kunnen de gemeenten hun beleid ontwikkelen. 

- Friese sportverenigingen hebben een ‘persoonlijke’ factsheet ontvangen met de scores van 

hun vereniging vergeleken met de andere verenigingen. 

- De gemeenten hebben tijdens een bijeenkomst informatie ontvangen over de status van de 

verenigingen in hun gemeente en de cijfers zijn digitaal doorgestuurd. 

- Er zijn elf berichten op de website gepubliceerd door het kenniscentrum over o.a.   

- senioren en bewegen; 

- onvoldoende aandacht voor risico inventarisatie & evaluatie; 

- kennisbehoefte over sport- en beweegtalent; 

- senioren vitaler door Sociaal Vitaal; 

- minder dan de helft van de kinderen beweegt voldoende. 

- Er hebben 300 sportverenigingen deelgenomen aan de Friese sportverenigingsmonitor. Het 

rapport is gepubliceerd, de factsheet is ontwikkeld met radio en tv aandacht. 

- Er is een factsheet ontwikkeld met het thema ‘Sport en bewegen’ bij kinderen van 4 tot en 

met 12 jaar. Naar aanleiding hiervan is een kennisdossier gemaakt op de website van Sport 

Fryslân. Er zijn berichten geplaatst op Twitter. 

- Het themadossier sportparticipatie is afgerond. Het themadossier is ook op de website 

geplaatst. Daarnaast is het dossier verspreid via Twitter en Facebook. 

- Het themadossier Friese sportverenigingen is gelanceerd is op de website gepubliceerd en 

verspreid via Twitter. 

- Er zijn achttien inventarisaties, evaluaties en/of onderzoeken volledig afgerond, o.a. over 

Lekker Fit Fryslân, diverse cursussen en scholingen. 

- In samenwerking met het Mulier Instituut is er een onderzoek opgezet voor de effecten van 

de buurtsportcoaches. Zes Friese gemeenten namen deel aan dit onderzoek. 

- Er is een presentatie gegeven over de resultaten van de Friese sportverenigingsmonitor 

tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Friese Gemeenten. 

- Er is gesproken met Zorgfocuz over de rol die zij voor ons kunnen betekenen in de Lifelines-

data. Dit krijgt een vervolg in 2017. 

- Een factsheet senioren en sport is gepubliceerd i.s.m. het Fries Sociaal Planbureau.  

- We hebben contacten met Kenniscentrum Sport, zij hebben een aantal publicaties van ons 

overgenomen op hun site. 

- Op de Dag van het Sportonderzoek is in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, het 

Mulier Instituut en Sportservice Noord-Holland een workshop gegeven over de koppeling van 

onderzoek naar praktijk aan de hand van de Friese verenigingsmonitor. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Er is een bedrag van 1.500 toegevoegd uit product 4d Special Sporters Fonds Fryslân.  

- Voor dit project ontvingen wij een incidentele projectsubsidie van de provincie.  
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Product 7b Servicepunt (167100) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 1.000 1.148 115% 6.000 6.245 97.000 110.736 

Aandeel provincie  1.000 1.140 114% 6.000 4.273 97.000 108.036 

Aandeel derden - 8 0% - 1.972 - 2.700 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

- Sport Fryslân organiseerde het Jeugd onderwijs sport (JOS) overleg. Zestien gemeenten met 24 

deelnemers. Onderwerpen waren: Fryske olympiade, beweegstimulering voor jongeren en 0-4 

jarigen, rol van de buurtsportcoach bij JOGG. 

- Er zijn 192 hulpvragen geregistreerd en behandeld. De meeste vragen gaan over het 

sportaanbod aangepast sporten, verenigingsondersteuning, kader, materiaal en financiën.   

- 60 professionals, sportaanbieders en vrijwilligers waren aanwezig op de succesvolle 

netwerkbijeenkomst aangepast sporten; workshops o.a. over sportstimulering speciaal 

onderwijs en via sociale wijkteams, omgaan met bijzonder gedrag, fondswerving en leden- en 

vrijwilligerswerving. Met medewerking van o.a. Fryske Parasportheld Rixt van der Horst en de 

Friese Fondsen: Corneliastichting, Special Sportersfonds en Foppefonds. 

- Doorlopend zijn wijzigingen doorgevoerd in de sportwijzer aangepast sporten. De sportwijzer 

is ondergebracht bij de landelijke site ‘Uniek Sporten’.  

- Ruim 400 Friese sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een handicap of aandoening 

zijn eenvoudig op plaats, doelgroep of sport terug te vinden. Na twee weken werden er op de 

landelijke site 1.900 bezoekers geregistreerd, waarvan ruim 600 uit Friesland. 

- De sportwijzer seniorensport bestaat uit 168 activiteiten. 

- Voor 60 dans- en beweeggroepen is de Buma-Sena afdracht geregeld. 

- In de databank sportkader aangepast sporten zijn 45 sportleiders aangepast sporten en 225 

seniorensportleiders opgenomen. 

- Met zes maatschappelijke provinciale organisaties wordt het netwerk InclusieF gevormd. 

(Zorgbelang, FSU, Tûmba, MEE Friesland, Doarpswurk, Sport Fryslân en de landelijke Coalitie 

voor Inclusie). Een aanvraag Kansenfonds is voorbereid. Het gaat om een pilot ‘inclusief dorp’ 

met de drie verschillende dorpen (Oudehaske, Oldeberkoop, Morra-Lioesens.  

- Het Sportplatform Friesland kwam eenmaal samen om samenwerking en afstemming van 

topsport- en breedtesportactiviteiten. Het platform bestaat naast Sport Fryslân (projectleider) 

uit BV Sport, Sportstad, Sportbedrijf Smallingerland, gemeente Súdwest-Fryslân en Topsport 

Noord.  

- Diverse netwerkbijeenkomsten zijn bezocht o.a.:  

- ‘lerende netwerken’ voor buurtsportcoaches en andere professionals in de sport 

- landelijke overleggen met alle provinciale sportorganisaties aangepast sporten, 

verenigingsondersteuning, seniorensport en jeugdsport. 

- Netwerk in de sport (sportwerkgeverschap). 

- landelijke symposia en kennisbijeenkomsten van NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, 

Vereniging Sport en Gemeente. 

- GGD ketenpartneroverleg ‘gezonde school ketenpartner overleg. 

- Noordelijk overleg sport met drie PSO’s, Topsport Noord, KNVB en NOC*NSF. 

- NVO-NCW Noord Nederland. 

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Er is een bedrag van 8.000 provinciale subsidie extra ingezet uit de producten 2b 

Watersportstimulering en 7c PR en communicatie. 

- Er is 2.700 ontvangen van derden voor Buma-Sena afdracht. 
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Product 7c PR en communicatie (167200) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal 150 122 81% 5.500 4.000 19.150 15.102 

Aandeel provincie  150 122 81% 5.500 4.000 19.150 15.102 

Aandeel derden - - 0% - - - - 

Toelichting uitgevoerde activiteiten: 

Sportgala 

- Het Sportgala Fryslân is in februari georganiseerd. De ruim 700 bezoekers hebben genoten 

van een mooie show. Het thema was de assistent van het talent, er waren dan ook zowel 

topsporters en breedtesporters aanwezig. Het gala is voor het eerst live op Omrop Fryslân tv 

uitgezonden en is bekeken door 65.000 mensen en nog eens 15.000 keken naar de 

herhaling. Verschillende bedrijven sponsoren het sportgala en ook de provincie stelt een 

bijdrage beschikbaar. Sport Fryslân organiseert het gala met cofinanciering uit eigen 

overhead.  

Sociaal media en persuitingen: 

- Twitter: van 2.800 naar 2.900 volgers; 

- Facebook: van 648 ‘likes’ naar 733 ‘likes’;  

- Linkedin: van 563 volgers naar 662 volgers; 

- Website: 8.500 bezoekers en 25.000 pagina weergaves; 

- Nieuwsbrief: 1.900 abonnees. 

- Er zijn 76 persberichten verstuurd.  

- SF + gerelateerde projecten van SF hebben 131 keer in de media gestaan. 

Intern is gewerkt aan een nieuwe missie, visie en (communicatie) strategie en de kernwaarden van 

de organisatie. In 2017 worden deze vastgesteld.  

Toelichting afwijkingen van het productplan: 

- Voor het Sportgala ontvingen wij incidentele provinciale subsidie.  

- Het resterende bedrag is toegevoegd aan product 7b Servicepunt. 
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Product Sportlab (167300) 

 
begroting 

uren 

realisatie 

uren 

Realisatie-

graad 

begroting 

ext. kosten 

realisatie 

ext. Kosten 

begroting 

inkomsten 

realisatie 

inkomsten 

Totaal - 149 0% - 40.223 - 53.807 

Aandeel provincie  - - 0% - - - - 

Aandeel derden - 149 0% - 40.223 - 53.807 

Toelichting uitgevoerde activiteiten 

- Sportlab.frl is een initiatief en beweging gestart door Sport Fryslân als broedkamer voor het 

ontwikkelen, testen en evalueren van nieuwe initiatieven op het gebied van sport. Om zo nog 

meer mensen het plezier van sport en de bijbehorende gezondheidsvoordelen te laten ervaren 

met de breedtesport als aandachtsgebied. 

- Via interne sessies is richting gegeven propositie van Sportlab.frl; door het verbinden en 

betrekken van ons netwerk, het aanboren van nieuwe kennis en personen en het hanteren van 

nieuwe werkvormen draagt Sportlab.frl bij aan vernieuwing. 

- Er zijn drie onderwerpen via verder uitgewerkt om innovatie aan te brengen, en/of het 

verkrijgen van inzichten en kennis en het verbinden van het externe netwerk. 

- Jeugd - onderzoek en monitoring Daily Mile om barrières weg te nemen en scholen te 

stimuleren tot deelname: 21 Friese basisscholen lopen elke dag een mile. 

- Gemeenten/Sociaal domein – twee werksessies zijn gehouden over integrale aanpak, 

doelstellingen en meten van effecten en de rol van Sport Fryslân. 

- Aangepast sporten – interne sessie gevolgd door twee sessies met beleidsambtenaren en 

deskundigen uit het werkveld waar gesproken werd over integrale aanpak, de diversiteit van 

de doelgroep en het traditioneel aanbod denken.  

- Overige resultaten: logo sportlab.frl, in kaart brengen van innovaties/projecten nationaal en 

internationaal; subsidieaanvraag voor Sport Innovator Center (niet toegekend). 

Toelichting afwijkingen van het productplan:  

- Dit product is toegevoegd aan de begroting en gefinancierd uit de Algemene Reserve van Sport 

Fryslân. 
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4 Financieel overzicht 


