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1.

Voorwoord

Sport Fryslân provinciaal en lokaal sterk!
Sport Fryslân heeft dit jaar de strategie op de realisatie van de organisatiedoelen aangescherpt. Feitelijk
is de koers op de samenwerking met gemeenten verlegd. Waar Sport Fryslân eerst meer alleen de rol
van werkgever vervulde, is er nu gekozen voor de rol van werkgever én uitvoerder van het gemeentelijk
sportbeleid. Als verantwoordelijk uitvoerder van het (gemeentelijk) sportbeleid kan Sport Fryslân
provinciale projecten en belangen koppelen aan lokale uitvoering, waarmee meer impact wordt bereikt.
Daarnaast kan Sport Fryslân vanuit deze rol versnippering van kennis en beweegactiviteiten voorkomen
en buurtsportcoaches in hun vak en persoonlijke ontwikkeling meer perspectief bieden. Kortom, voor
de Mienskip een win-win-win-win situatie. In 2019 is overeenstemming bereikt met drie (nieuwe)
gemeenten Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Vlieland en zijn de gesprekken met de gemeenten Harlingen
en Noardeast-Fryslân/Dantumadiel gestart. Voor de gemeenten Opsterland en Weststellingwerf voeren
wij al langer het gemeentelijk sportbeleid uit. De organisatie wordt aangepast op de invulling van deze
nieuwe rol en dat proces is dit jaar in de steigers gezet. Implementatie van deze organisatieverandering
volgt in Q1 en Q2 van 2020.
Sport Fryslân heeft in 2019 nadrukkelijk ingezet op bewegen in de openbare ruimte (BIOR). Vanuit het
KennisLab BIOR Noord is kennis opgebouwd en zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld. De openbare ruimte
gebruiken om gezonde leefstijl en vitaliteit te stimuleren, dat is in de kern het doel. Belangrijk succes is
de inzet van Sport Fryslân bij de besluitvorming rond de omgevingsvisie in provinciale staten geweest.
Als trekker van een collectief van negen organisaties is het gelukt om gezondheidsbevordering als
thema aan de provinciale omgevingsvisie toe te voegen. Daarnaast heeft Sport Fryslân op dit thema de
verbinding gelegd met de Antea Group. Beide organisaties hebben de wil uitgesproken om kennis uit
wisselen en te gaan samenwerken.
Een mooie nieuwe beweging in Fryslân is de Blue Zone. Een kerngroep van negen mensen heeft zich
gevonden in de droom om van Fryslân een Bloei Zone te maken. Dus een regio waar mensen opvallend
vitaler zijn en ook ouder worden door een andere manier van leven. De kerngroep heeft zich verbonden
aan het bestuursakkoord van de provincie Fryslân, waarin de Blue Zone ook wordt genoemd. In
meerdere bijeenkomsten is er gefilosofeerd over wat dit voor Fryslân zou kunnen betekenen en hoe we
dat dan moeten doen. Vele organisaties hebben zich inmiddels verbonden aan het thema ‘Bloei Zone’ en
daarmee groeit de beweging sterk. HANNN is inmiddels kartrekker van dit maatschappelijke initiatief en
Sport Fryslân is onderdeel van de kerngroep van initiatiefnemers.
Ook in 2019 is de bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend
en verder geaccepteerd in onze maatschappij. Voor Sport Fryslân ontstaan hierdoor nieuwe
mogelijkheden om projecten te starten of zich aan organisaties en/of initiatieven te verbinden. Dat is
positief en geeft volop kansen. Daar staat tegenover dat niet alle groepen in onze samenleving mee
profiteren van een groeiende economie. Grote groepen hebben het nog steeds moeilijk om aan te haken
en het lijkt soms wel of de ‘kloof’ tussen aanhaken en afhaken steeds scherper wordt. Ook worstelen
verenigingen steeds meer met de veranderende tijdgeest. Individualisme en consumentisme lijkt het
verenigingsleven soms in de weg te zitten. Sport Fryslân heeft dit jaar daarom vol ingezet op
verenigingsondersteuning en zal dat de komende tijd blijven doen.
Samen met een kopgroep van beleidsambtenaren heeft Sport Fryslân op verzoek van de provincie in
2019 een provinciaal inspiratiedocument opgesteld als vervolg op het landelijk sportakkoord.
Dit heeft tevens input gegeven aan het traject van het opstellen van de gemeentelijke sportakkoorden.
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Sport Fryslân ziet deze lokale akkoorden als een kans om partijen dichter bij elkaar te brengen, beter te
laten samenwerken en om een gezamenlijke stip op de horizon te zetten en daar in de lokale setting
met elkaar naar toe te werken.
Vier gemeenten zijn ingeschreven in de 1ste trance (april 2019) en de overige twaalf gemeenten in de 2de
trance (november 2019). In alle Friese gemeenten is Sport Fryslân betrokken in de rol als sportformateur
of als adviseur lokale sport.

Sport Fryslân is 2019 met een stevige financiële uitdaging begonnen. In de loop van het jaar zijn een
aantal ontstane vacatures niet ingevuld om op personeelskosten te besparen en is er tegelijkertijd volop
ingezet op nieuw en meer werk. Deze inzet is effectief geweest.
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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 2019 waren er 77 medewerkers in dienst (58,67 fte), waarvan 59
medewerkers (40,49 fte) die werkzaam zijn in de diverse gemeenten.
In 2019 is het aantal medewerkers ongewijzigd gebleven. In de loop van het jaar zijn veertien nieuwe
medewerkers in dienst gekomen, waarvan twaalf extern werkende medewerkers. Veertien medewerkers
hebben de organisatie verlaten waarvan negen extern werkende medewerkers.
Opleidingen en loopbaanbegeleiding
De totale investering in opleidingen, inclusief studie-uren (221 uur), bedraagt € 39.713,73 (€21.354,35
in 2018), dat is 1,60% van de bruto loonsom (1,00% in 2018); richtlijn in de CAO Sport is 1%. Gevolgde
opleidingen zijn de bedrijfshulpverlening (herhaling), EHBO, Teambuilding, Freddify, Projectmatig
werken, Creatief denken 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 4,28%, exclusief
zwangerschap, en meldingsfrequentie van 0,84. In 2019 was er gedeeltelijk nog 1 langdurig
ziektegeval, dit heeft geleid tot een hoger ziekteverzuimpercentage dan wij gewend zijn.
Arbeidsomstandighedenbeleid
In 2019 heeft er wederom een door de verhuurder georganiseerde ontruimingsoefening
plaatsgevonden. Met de inzet van voldoende BHV’ers (vier van Sport Fryslân) en alle medewerkers van
de organisaties die in het gebouw zijn gevestigd, is de oefening weer prima verlopen.
Naast eerdergenoemde activiteiten stimuleert Sport Fryslân de medewerkers natuurlijk ook om te
sporten en te bewegen onder werktijd. Ze ontvangen daarvoor een tegemoetkoming in tijd en geld. In
2019 hebben veertien (twaalf in 2018) medewerkers gebruikgemaakt van deze regeling, 87 uur (in 2018
63 uur).
Medezeggenschap
De verstandhouding met de OR is uitstekend. De OR bestaat uit vijf gekozen leden. Er is meerdere
malen, zowel formeel als informeel, overleg geweest tussen directeur/bestuurder over de
ontwikkelingen en op een aantal organisatieaspecten is advies bij de OR ingewonnen. Over het
verandertraject en de voortgang daarvan is veel afstemmingsoverleg geweest tussen OR en
directeur/bestuurder.
Vertrouwenspersoon
Uit het jaarverslag van de vertrouwenspersoon over 2019 blijkt dat er geen meldingen hebben
plaatsgevonden bij de vertrouwenspersoon. In 2019 is afstemming geweest met de vertrouwenspersoon
over de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de gedragscode van Sport Fryslân.
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3.

Jaarverslag Ondernemingsraad

Samenstelling OR op 1 januari 2019:
Remco den Dulk
Lammert Harkema
Yanna de Vries
Marije Plantinga
Luca Spin

voorzitter
secretaris
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

De OR is in dit jaargang vijfmaal bijeen geweest, waaronder tweemaal overleg met de bestuurder.
Hieronder een opsomming van de onderwerpen waar de OR zich voor heeft ingespannen.
Informatierecht
Stand van zaken begroting
De OR heeft informatie opgevraagd over de begroting 2019. Dit vanwege een financiële achterstand die
moest worden ingelopen. Bestuurder constateerde dat het nog niet rond is, maar verwachtte wel positieve
ontwikkelingen om het te kort in te lopen.
Adviesrecht
Herinrichting organisatie
De OR volgt de ontwikkelingen inzake het veranderproces binnen Sport Fryslân op de voet. De OR heeft
de bestuurder gevraagd, om waar het adviesrecht op van toepassing is, tijdig om advies gevraagd wil
worden. De OR was vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten t.b.v. verandertraject met de diverse
gemeentelijke teams. De OR heeft in november de bestuurder een advies gegeven over de besluitvorming
van de definitieve inrichting nieuwe organisatie. Zorgvuldigheid boven snelheid is ons uitgangspunt en
we vragen om voldoende en duidelijke communicatie naar de medewerkers.
Instemmingsrecht
Arbeidsomstandigheden / RI&E
De OR heeft bij de bestuurder gevraagd welke instemmingsplichtige onderwerpen te verwachten zijn en
wanneer.
In de loop van 2019 wordt het ARBO beleidsplan volledig geactualiseerd. Deze wordt in 2020 ter
instemming aan de OR voorgelegd. In het ARBO beleidsplan zijn de ambities, richtlijnen, verplichtingen
en verantwoordelijken opgenomen met betrekking tot de uitvoering van het ARBO beleid van Sport
Fryslân. De OR wijst erop dat de RI&E ook nog op de andere werklocaties van Sport Fryslân moet worden
uitgevoerd.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
OR heeft het initiatief genomen om met de bestuurder in gesprek te gaan over het huidige VOG beleid.
De OR heeft een voorgenomen beleidsvoorstel ontvangen van de bestuurder met betrekking tot
herziening van het VOG beleid. De OR heeft hier advies op gegeven, dat vervolgens door de bestuurder is
overgenomen.
Stagebeleid
De OR heeft met de bestuurder gediscussieerd over het stagebeleid. De stagevergoedingen in dit beleid
maakte het voor de beweegteams onmogelijk om met stagiairs te werken. Op basis van die constatering
is de OR in gesprek gegaan en heeft de directeur-bestuurder een nieuw stagebeleid, samen met de OR,
opgesteld.
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Verplichte vrije dagen
De OR heeft de bestuurder geadviseerd om geen verplichte vrije dagen meer toe te wijzen voor 2020. Een
advies dat door de bestuurder is overgenomen.
Verkiezingen OR
Er zijn door de OR tussentijdse verkiezingen georganiseerd vanwege het tussentijdse vertrek van Yanna.
Er hebben zich vier collega’s aangemeld, waardoor verkiezingen worden georganiseerd.
Op 5 december 2019 waren, met ondersteuning van E-democracy, de tussentijdse verkiezingen voor de
ondernemingsraad van Sport Fryslân. Er waren vier kandidaten voor een beschikbare zetel.
Aantal kiesgerechtigden : 70
Totaal uitgebrachte stemmen : 44
Opkomstpercentage : 62,86%
Uitslag
Kandidaat
1 Stefanie Gelderblom
2 Jeltse Mud
3 Marja de Hoop
4 Inge Rundervoort

Aantal stemmen
23
9
9
3

Dit betekend dat Stefanie Gelderblom de vrijgekomen positie inneemt.

De OR heeft verder in 2019:
Het werkplan definitief gemaakt waarin drie speerpunten zijn geformuleerd, namelijk
organisatieontwikkelingen, HR beleid / bedrijfsregelingen en Arbeidsomstandigheden / RI&E
Een scholing gevolgd door adviseur Radboud Hafkenscheid, waardoor de leden hun kennis hebben
vergroot op het gebied van medezeggenschap en dus weten hoe ze hun verschillende rechten kunnen
inzetten;
Kennis gemaakt met de Raad van Toezicht over organisatieverandering, nieuwe samenstelling OR;

6

4.

Productverantwoording financieel

Productverantwoording 2019

Uren
Gemeenten
Gemeentelijk sport- en beweegbeleid

Uren

Externe

Totale

Aandeel

Aandeel

* tarief

kosten

kosten

provincie

derden

1.129

€ 102.766

€ 2.254

€ 105.021

€ 89.100

€ 26.295

JOGG

173

€ 15.698

€ 573

€ 16.271

€0

€ 20.210

Sportakkoorden

123

€ 11.148

€ 600

€ 11.747

€0

€ 9.426

BIOR

349

€ 31.795

€ 1.037

€ 32.832

€ 15.000

€ 12.700

2.418

€ 220.015 € 2.572.515

€ 2.792.530

4.191

€ 381.422 € 2.576.979

€ 2.958.401 € 138.100 € 2.891.917

Werkgeverschap buurtsportcoaches

€ 34.000 € 2.823.286

Jeugd
Sport op basisscholen

325

€ 29.552

€ 3.106

€ 32.658

€0

€ 32.658

Apenkooi

193

€ 17.518

€ 190.901

€ 208.419

€0

€ 209.017

Fryske Sport yn dyn klasse

282

€ 25.617

€ 1.678

€ 27.294

€0

€ 27.294

(S)Cool

281

€ 25.526

€ 33.208

€ 58.733

€ 18.183

€ 40.550

Overige projecten Jeugd

122

€ 11.111

€ 155

€ 11.266

€ 10.900

€ 250

1.201

€ 109.323

€ 229.047

€ 338.370

€ 29.083

€ 309.770

Inactieve ouderen

179

€ 16.262

€ 1.163

€ 17.425

€ 15.000

€ 1.650

Fittesten

146

€ 13.309

€ 4.709

€ 18.018

€ 10.000

€ 7.927

Jeugdfonds Sport

912

€ 82.969

€ 2.214

€ 85.184

€ 6.265

€ 81.594

Sociaal Vitaal

123

€ 11.193

€ 12.118

€ 23.311

€ 10.000

€ 13.439

Sportloket

143

€ 13.013

€ 1.749

€ 14.762

€ 10.000

€ 4.762

Beweegpakketten

279

€ 25.344

€ 77.609

€ 102.953

€0

€ 104.481

Mensen die drempels ervaren

442

€ 40.195

€ 8.314

€ 48.508

€ 36.552

€ 11.769

2.223

€ 202.284

€ 107.876

€ 310.160

€ 87.817

€ 225.623

Gehandicapten (servicepunt)

221

€ 20.066

€ 137

€ 20.203

€ 18.750

€ 1.440

Grenzeloos actief

276

€ 25.071

€ 2.292

€ 27.362

€ 25.000

€ 2.362

Evenementen

458

€ 41.678

€ 30.853

€ 72.531

€ 31.250

€ 42.253

Gemeente Heerenveen
Gemeente Weststellingwerf

244

€ 22.159

€ 14.123

€ 36.281

€0

€ 36.220

Overige projecten mensen die drempels ervaren
Gehandicaptensport

Verenigingsprojecten en ondersteuning
Verenigingscoördinatie/netwerk/onderzoek
Team:Fit
Adviseur Lokale Sport
Duurzaamheid
Overige verenigingsprojecten

Kennis en onderzoek
Kennis en onderzoek
Projectondersteuning, PR en website
Innovatie/sportlab

Totaal

36

€ 3.231

€ 33

€ 3.263

€0

€ 4.550

1.233

€ 112.203

€ 47.438

€ 159.641

€ 75.000

€ 86.826

1.351

€ 122.918

€ 15.506

€ 138.424 € 108.167

€ 30.572

449

€ 40.836

€ 1.043

€ 41.880

€ 16.299

50

€ 4.550

€ 129

€ 4.679

€0

€ 4.679

141

€ 12.831

€ 1.591

€ 14.422

€0

€ 14.422

€ 3.526

€ 1.023

€ 6.398

€ 202.931 € 125.489

€ 81.651

€ 25.580

39

€ 3.504

€ 22

2.029

€ 184.639

€ 18.292

271

€ 24.616

€ 760

€ 25.376

€ 25.512

€0

1.031

€ 93.816

€ 15.421

€ 109.238

€ 99.638

€ 9.599

€ 25.111

€ 25.462

€0

€ 159.724 € 150.612

€ 9.599

247

€ 22.477

€ 2.634

1.548

€ 140.909

€ 18.815

12.426 € 1.130.780 € 2.998.447
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€ 4.129.227 € 606.100 € 3.605.386

5.

Toelichting op de besteding incidentele bijdrage 2019

Activiteit

Fryske Sport Yn dyn Klasse

Totale kosten

Incidentele
subsidie

Reguliere
subsidie

Bijdrage
derden

27.294

25.000

-

2.294

23.311
85.184
48.508

5.000
6.231
11.769

10.000
6.265
36.552

8.311
72.688
187

72.531

20.000

31.250

21.281

138.424
109.238

6.501
9.599

108.167
99.638

23.756
-

Participatie d.m.v. sport - 43.000
Sociaal Vitaal
Jeugdfonds Sport
Overige projecten mensen die
drempels ervaren:
- Kracht van ouderen
- Doe en ontmoet
- Oldstars
Gehandicapten
- Evenementen
Sportmoment/Sportgala – 16.100
- verenigingscoördinatie
- Projectondersteuning, PR en website
Totaal

6.

84.100

Corona

De uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis hebben geen invloed gehad op de
jaarstukken van 2019. De verwachting is dat de coronacrisis het resultaat van Sport Fryslân over 2020 wel
zal beïnvloeden. Bij het opmaken van de jaarstukken is de volledige impact nog niet duidelijk. Wel is
duidelijk dat het tijdelijk lastig is om invulling te geven aan onze werkzaamheden op het gebied van sport
en bewegen. We doen er alles aan om binnen de omstandigheden onze medewerkers zo goed mogelijk in
te zetten en te blijven bijdragen aan een gezond en vitaal Fryslân, juist nu.
Ten aanzien van de continuïteit van de organisatie zien we op dit moment geen grote risico’s en kunnen
we voor een langere periode volledig voorzien in onze financieringsbehoefte.
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Sport Fryslân

Vaststelling 2019

Naam activiteit

Uitgevoerd

(zoals in beschikking opgesomd)

ja/nee

1

Gemeenten

1a

Gemeentelijk sport- en beweegbeleid

Gemeenten

Activiteiten benoemd bij aanvraag

Activiteiten uitgevoerd

(in te vullen als in kolom B geel of oranje is
ingevuld)

.

We organiseren twee interactieve vakoverleggen met
beleidsambtenaren sport.

.

We organiseren twee integrale themabijeenkomsten, één voor Naast themabijeenkomsten (o.a. beweegvriendelijke
beleidsambtenaren en één voor wethouders.
omgeving, aangepast sporten) zijn alle gemeenten
(delegatie van: wethouder-ambtenaar-buurtsportcoach)
uitgenodigd in de MVO-loge van sc Heerenveen. De
ontmoeting met de partners in de MVO loge staat centraal.
Hiermee creëren we waardevolle netwerkmomenten en
Wij voeren tenminste zes opdrachten voor gemeenten uit op samenwerkingen.
Er zijn zes opdrachten uitgevoerd: Harlingen (coörd.

.

het gebied van sport- en beweegbeleid.

.

We leveren een bijdrage bij de totstandkoming van lokale
sportakkoorden als sportformateur of als inhoudelijk
deskundige.

… JOGG

.

… BIOR

.

Bij minimaal veertien van de achttien Friese gemeenten is
gezond gewicht voor jongeren (JOGG) integraal opgenomen
in het gemeentelijk beleid. JOGG krijgt meer aandacht wat
leidt tot meer Friese JOGG gemeenten.
Bewegen in de openbare ruimte heeft aandacht op de
gemeentelijke agenda.

De BIOR leerlijn is ontwikkeld voor professionals

Gerealiseerd op 21 maart en 17 oktober (resp. dertien en elf
gemeenten aanwezig). Onderwerpen: het Fries
Beweegakkoord, het provinciale plan aangepast sporten,
opstalrechten sportaccommodaties, het maatschappelijke
rendement van investeringen in sport, het jeugd- en
volwassenfonds sport en cultuur, de lokale/regionale
sportakkoorden.

naschools aanbod), Waadhoeke (Verenigingsmonitor), Weststellingwerf (sportplatform en peuterpret), presentaties
gemeenteraadsleden De Fryske Marren en Harlingen.
Aan acht gemeenten leverden we een sportformateur, een
procesbegeleider die eindverantwoordelijk is voor het
opstellen van een lokaal sportakkoord.
Veertien gemeenten doen mee aan JOGG. In 2019 hebben
de vier Friese Waddengemeenten hun JOGG-periode
verlengd en heeft Sport Fryslân een coachingsperiode
verzorgd voor een goede doorstart.
Samen met Groningen en Drenthe is het kennislab BIOR
Noord opgezet. Diverse activiteiten zijn georganiseerd,
o.a.: netwerkbijeenkomst Appelscha met 34 deelnemers
waaronder elf Friese gemeenten.
De leerlijn is ontwikkeld en uitgevoerd (met veertien
deelnemers, zowel uitvoerenden als beleidsmakers.
Steeds meer partners (gemeenten, zorginstellingen,
natuurorganisaties, bedrijven e.a.) haken aan bij een
integrale aanpak. De vorm en werkwijze van de
Vitaliteitsalliantie worden heroverwogen voor de toekomst.
Voor de gemeenten Vlieland, Weststellingwerf en
Opsterland voert Sport Fryslân het gemeentelijke sport- en
beweegbeleid uit. Met Súdwest-Fryslân en Waadhoeke zijn
afspraken gemaakt om ook voor hun het sportbeleid vanaf
2020 uit te gaan voeren.

1b

Allianties

.

In Fryslân kiest men vaker voor integrale aanpak op het
terrein van sport- en beweegbeleid; Vitaliteitsalliantie.

1c

Buurtsportwerk gemeenten

.

Sport Fryslân voert voor vier gemeenten het sport- en
beweegbeleid uit.

1d

Buurtsportcoaches

.

Sport Fryslân verzorgt het werkgeverschap van de
Buurtsportcoaches. Het formele werkgeverschap van de
buurtsportcoaches wordt tot tevredenheid van de
opdrachtgevers uitgevoerd.
De BSC's organiseren sportieve activiteiten met scholen en
sport- en beweegaanbieders en ook met instellingen uit de
gezondheidszorg, kinderopvang en het bedrijfsleven.

In 2019 waren 54 buurtsportcoaches in dienst tot
tevredenheid van de gemeenten.

Sport Fryslân organiseert in samenwerking met het CIOS
Heerenveen/Leeuwarden twee keer per jaar een studiedag
voor buurtsportcoaches.

Gerealiseerd op 7 maart (57 dln) en 5 november (77 dln)
2019. De thema's van de scholingsdagen waren resp.: 'De
WOW-factor' en 'De spiegel'. Naast keuze uit workshops,
stonden 'Positief Coachen' en het levensverhaal van
Paralympisch Kampioen Tristan Bangma centraal.

.
… Deskundigheidsbevordering

Verklaring kleuren:

Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

.

Is meer dan succesvol uitgevoerd. Activiteiten staan
vermeld in de jaarverslagen van de projecten
buurtsportwerk.

volledig
grotendeels
niet gerealiseerd
meer / succesvol
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Sport Fryslân

Vaststelling 2019

Naam activiteit

Uitgevoerd

(zoals in beschikking opgesomd)

ja/nee

2

Jeugd

2a

Sport op Basisscholen

Activiteiten benoemd bij aanvraag

.

Behoudt van minimaal 35 vakleerkrachten.

.

25.000 leerlingen krijgen les van een vakleerkracht
bewegingsonderwijs.
Samen met De Friesland invulling geven aan de
doorontwikkeling voor de komende jaren: SOB 2.0
Minimaal twee nieuwsbrieven zijn verspreid onder de
vakleerkrachten.
10.000 Friese basisschoolkinderen maken kennis met en
worden enthousiast over de Fryske sporten.
Tien samenwerkingspartners zijn betrokken.

.
.
.
.
.
.

2d Meet&Greet

2e

Doe jij mee?

Verklaring kleuren:

Diverse brainstormbijeenkomsten gehad; krijgt vervolg in
2020.
In maart en augustus is een update verzonden.
Jaarlijks maken minimaal 10.000 kinderen kennis met de
Fryske sporten via de buurtsportcoachteams.
Doel behaald, partners zijn betrokken bij de uitvoering.

Het clinicaanbod op de website wordt verfrisd en uitgebreid
met drie clinics.
Buurtsportcoachteams in vijf gemeenten hebben de Fryske
sporten verankerd in de uitvoeringsplannen.
Buurtsportcoachteams krijgen een aanbod om nog meer
aandacht te kunnen geven aan de Fryske Sporten in de vorm
van: aanbod, materiaal, scholing en budget.

Het aanbod is uitgebreid met twee clinics.

Fryske sporten krijgen specifieke aandacht op de Waddeneilanden.
Samen met het CIOS worden de Fryske sporten onder de
aandacht gebracht binnen het CIOS.

In elf van de achttien gemeenten is structureel aandacht
voor Fryske sporten.
Er is bij alle buurtsportteams van de Friese gemeenten een Met de diverse Fryske sportaanbieders kijken we hoe
behoeftepeiling gedaan.
het aanbod het beste gevuld en vorm gegeven kan
worden.

.

30 clinics op basisscholen - 1.000 leerlingen worden bereikt.

.
.
.
.
.

Docenten- / assistentenpool uitbreiden met elk één persoon.
20 clinics op basisscholen.
Bereik van 700 leerlingen.

746 zijn aanwezig geweest bij de Meet&Greet.

Tenmiste drie parasporthelden zijn ingezet als docent.

Zeven parasporthelden zijn ingezet als docent.

Het projectplan is geschreven en de aanvraag ingediend bij
het Kansenfonds. Bij voldoende financiering een pilot starten
in één gemeente.

Het projectplan is opgesteld. Aanvraag Kansenfonds is
afgewezen. Geen pilot in 2019.

.

(S)Cool on Wheels

Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

59 vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs, waarvan
27 fulltime en 32 partime (combinatiefunctie).
Meer dan 25.000 leerlingen zijn bereikt.

Het schoolschaatsen op Ameland heeft een stimulans
ontvangen uit FSYDK.
Er is structureel aandacht voor de Fryske sporten op het
CIOS. Alle studenten maken kennis met de Fryske sporten
en er is een keuzevak Fryske sporten welke uitgevoerd is
in 2019.
42 clinics zijn succesvol uitgevoerd voor 1.085 kinderen.
Sport Fryslân heeft zeer positieve reacties van scholen en
leerlingen ontvangen.
Assistent is toegevoegd en een geïnteresseerde docent.
20 clinics zijn gegeven door een Fryske parasportheld.

.

2c

Activiteiten uitgevoerd

(in te vullen als in kolom B geel of oranje is ingevuld)

.

2b Fryske sport yn dyn Klasse
(FSYDK)

Jeugd

volledig
grotendeels
niet gerealiseerd
meer / succesvol
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3a

Vaststelling 2019

Naam activiteit

Uitgevoerd

(zoals in beschikking opgesomd)

ja/nee

Senioren en mensen met drempels

Activiteiten benoemd bij aanvraag

Activiteiten uitgevoerd

… beweeggroepen

.

In 2019 is de Stichting Fit in Fryslân opgericht waar
minimaal tien beweeggroepen zijn aangesloten van
senioren en/of mensen met chronische aandoening.

De stichting is opgericht en alle voorbereidingen voor de
implemenntatie van de stichting Fit in Fryslân zijn
gerealiseerd.

… fittest

.

Sport Fryslân organiseert in 2019 minimaal zes fittesten
waar volwassenen en/of senioren en/of mensen met een
handicap of chronische aandoening getest worden en een
beweegadvies ontvangen.

Totaal negen fittesten met 694 personen hebben
plaatsgevonden:
12 januari (53 pers.) in Jubbega-Hoornsterzwaag
16 maart (104 pers.) - 13 april (116 pers.) in Bakkeveen
23 maart (87 pers.) in Beetsterzwaag
24 april (79 pers.) in Oranjewoud
24 september (90 pers.) in Akkrum-Nes
12 oktober (75 pers.) - 9 november (75 pers.) in Bakkeveen
17 mei - fittest SCALA (15 pers.) in Wolvega

… sociaal vitaal

.

Sport Fryslân voert, i.s.m. minimaal drie gemeenten, een
project sociaal vitaal uit om eenzame ouderen uit hun
isolement te halen en in beweging te brengen.

In Wolvega (20 dln) en Leeuwarden (23 dln) zijn twee
groepen gestart. Eind 2019 ging de gemeente Waadhoeke
akkoord met de uitvoering Sociaal Vitaal, start 2020.

… kracht voor ouderen

.

De projecgroep is driemaal bijeen geweest en acties zijn
uitgezet voor cofinanciering, o.a. gesprekken gevoerd met
Streekwurk.

… doe en ontmoet

.

… Old Stars

.

Met partners in Noardeast-Fryslân is een projectplan Kracht
voor Ouderen opgesteld. Hierin worden actieve senioren
geschoold, zodat zij inactieve leeftijdsgenoten kunnen
stimuleren om mee te doen aan activiteiten op het gebied
van sport, cultuur en natuur.
Sport Fryslân organiseert minimaal drie doe- en
ontmoetingsdagen voor senioren tijdens de 'Week tegen
eenzaamheid'.
In samenwerking met het Ouderenfonds en sportbonden
wordt nieuw sportaanbod opgezet voor 60-plussers in de
sportvereniging.

.

Groei van 50 extra sportorganisaties waarmee Jeugdsport
Fonds Friesland samenwerkt t.o.v. 2018 (700).

Er zijn 66 nieuwe sportorganisaties verbonden aan
Jeugdfonds Sport Friesland.

.

JSF organiseert vijf netwerkbijeenkomsten om meer
bekendheid te genereren voor het fonds met als doel
verbinding versterken en nieuwe intermediairs werven.
JSF verricht een onderzoek hoe de buurtsportcoaches in
Friesland nog beter de intermediaire rol kunnen vervullen.
Binnen alle samenwerkende gemeenten (buurtsportcoaches)
is structureel aandacht voor het JSF.

Er zijn zeven netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

.

JSF ondersteunt 3.000 unieke kinderen in Friesland met
sporten die anders geen lid waren geweest van een
sportvereniging.

In 2019 heeft het JSF 2.611 kinderen geholpen om te kunnen
sporten bij een sportvereniging.

.
.

JSF verbindt 100 nieuwe intermediairs aan het fonds om de
3.000 unieke kinderen te kunnen bereiken.
JSF verlengt de samenwerking met de vijftien gemeenten en
onderzoekt hoe de overige drie gemeenten aangesloten
kunnen worden.

In 2019 heeft het Jeugdfonds Sport Friesland 150 nieuwe
intermediairs verbonden aan het fonds.
Alle gemeenten blijven in 2020 verbonden aan het fonds.
Voor de niet-samenwerkende gemeenten zijn specieke
gelden gevonden om kinderen te kunnen laten sporten

.

Jeugdfonds Sport Friesland start een publiciteitscampagne
waarbij minimaal vijf ambassadeurs worden ingezet.

De campagne is gestart voor meer bekendheid van het JSF:
basketballers David Michaels en Reinder Brandsma van Aris
Leeuwarden; ijshockeyers Tony Demelinne en Fabienne
Gooijer van UNIS Flyers; voetbaltrainer Henk de Jong;
kaatster Tjisse Steenstra en judoka Sanne Vermeer zijn
ingezet als ambassadeur.

3b Jeugdsport Fonds Friesland (JSF)

Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten
(in te vullen als in kolom C geel of oranje is ingevuld)

.

De Doe & Ontmoetdag is tijdens de 'Week tegen
eenzaamheid' in Sneek (200 dln) en Stiens (150 dln)
georganiseerd. In Drachten vindt dit in febr. 2020 plaats.
De samenwerking met het Ouderenfonds is opgestart:
.. OldStars walking handbal gestart in Franeker;
.. OldStars walking rugby; gesprekken met vijf verenigingen.

Er is een visie opgesteld door Sport Fryslân met daarin wat
de rol van de buurtsportcoach moet zijn t.a.v. het Jeugdfonds
Sport Friesland. In 2020 wordt dit middels een
communicatieplan verder uitgewerkt richting alle
beweegteams.

11

Aansluiting beweeggroepen volgt in 2020.
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3e

Vaststelling 2019

Naam activiteit

Uitgevoerd

(zoals in beschikking opgesomd)

ja/nee

Sport, beweegt u fit! / Sportloket

Activiteiten benoemd bij aanvraag

Vluchtelingen- en vrijwilligerswerk

Beweegpakketten

Er zijn vijf sportloketten in Heerenveen (Tjongerschans),
Dokkum (Sionsberg), Sneek (Antonius), Beetsterzwaag (Rev.
Friesland) en Leeuwarden (MCL).
In 2019 zijn totaal 202 sport- en beweegadviezen verstrekt
aan o.a. mensen met niet aangeboren hersenletsel, chronische
pijn en hartproblemen.
Beweeggroep Wolvega gestart vanuit het project 'Sport,
beweegt u fit!'

. De pilot 'Aan de slag' is in 2019 afgerond. Ervaringen,

De pilot is afgerond en de ervaringen zijn gedeeld in een
provinciale bijeekomst. Onderdelen van het project worden
uitgevoerd in Opsterland, Waadhoeke, Leeuwarden en
Weststellingwerf.

. Er ontvangen maandelijks 700 huishoudens een

Elke maand heeft de Stichting Samenwerkende
De overgebleven pakketten en extra pakketten zijn
Voedselbanken de buitenspeelpakketten bij de huishoudens door de buurtsportcoaches verspreid in alle
bezorgd.
gemeenten in Friesland.

buitenspeelpakket.

3h

Doortrappen

. I.s.m. het ROF betrekt Sport Fryslân minimaal drie gemeenten Presentaties zijn verzorgd in vier gemeenten; Waadhoeke,
bij de interventie 'Doortrappen', gericht op senioren van 60
jaar en ouder. (Mede) door fietsen blijven ouderen langer
gezond, sociaal en zelfredzaam. 'Doortrappen' heeft de
ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.

Verklaring kleuren:

Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

. In 2019 zijn minimaal vier sportloketten operationeel om

conclusies en aanbevelingen zijn opgesteld. In drie
gemeente wordt het project uitgerold.

3g

Activiteiten uitgevoerd

(in te vullen als in kolom C geel of oranje is ingevuld)

revalidanten en mensen met een chronische aandoening een
goed beweegadvies te geven. Het project 'Sport, beweegt u
fit!' wordt afgesloten met als resultaat een fittest waaruit
minmaal één nieuwe beweeggroep is opgezet.

3f

Senioren en mensen met drempels

Smallingerland, Opsterland en Leeuwarden.
Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel en Vlieland volgen in januari
2020.
Waadhoeke en Smallingerland zijn doortrapgemeente
geworden.

volledig
grotendeels
niet gerealiseerd
meer / succesvol
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Naam activiteit

Uitgevoerd

(zoals in beschikking opgesomd)

ja/nee

4

Gehandicaptensport

4a

Servicepunt

4b Regionale aanpak - grenzeloos actief

… G-zeilen

… Zitskiën

4c

Vaststelling 2019

Evenementen

Activiteiten benoemd bij aanvraag

.
.

Bijwonen twee landelijke bijeenkomsten.

Landelijk overleg aangepast sporten in juni en november.

50 hulpvragen rondom gehandicaptensport.

Ruim 70 vragen, o.a. over aangepast sportaanbod, materiaal
en financiën. In afstemming met de buurtsportcoaches van
de betreffende gemeente zijn de vragen beantwoordt.

.
.

Verzorgen minimaal twee workshop tijdens symposia.

Niet uitgevoerd.

Afstemmingsoverleg.

Met professionals is vijf keer een afstemmingsoverleg
georganiseerd, o.a.over interventies en aanpak en het
uitwisselen van ervaringen.

.

Sport Fryslân geeft uitvoering aan gehandicaptensport vanuit .. Drie Ambassadeursbijeenkomsten (zeven wethouders) en
de pijler inclusief sporten van het nieuwe sportakkoord. Samen vijf werkbezoeken georganiseerd
met gemeenten werken we aan bekendheid en in stand
.. Opstellen beleidsnotitie voor gemeenten
houden en uitbreiden van het aangepaste sportaanbod.
.. Scholing en begeleiding van buurtsportcoaches
.. Ontwikkelen campagne aangepast sporten 2020

.

Sport Fryslân geeft bekendheid aan en onderhoudt de site
Uniek Sporten. Dé website met het aangepaste sportaanbod
van Fryslân.

.

Op vier locaties vijf zeiltrainingen in mei-juni.

.
.

In Sneek een oefenwedstrijd juni.

.. 2.500 bezoekers op website unieksporten.nl
.. 290 activiteiten in Fryslân
.. Twee keer een update uitgevoerd
26 deelnemers in tien boten op vier locaties + zeven nieuwe
vrijwilligers.
Tien boten voeren de oefenwedstrijd.

Mogelijkheid tot deelname aan drie dagen Sneekweek 3-5
aug.
Kennismaking leerlingen school Lyndensteyn, juni 2019.

Zestien boten namen deel aan de Sneekweek met 48 Gzeilers.
Vier leerlingen hebben de clinic zitskiën gevolgd.

Open dag november 2019.

Vijf jongeren hebben tijdens de open dag op 3 november
kennisgemaakt met het zitskiën.
51 teams (40 teams 4 tegen 4 en 11x 7 tegen 7). Ruim 350
deelnemers hebben een fantastische dag beleefd.
Special Olympics is uitgevoerd op zaterdag 26 oktober
2019, met 100 zwemmers, acht voetbalteams en 25
badmintonners en superveel sportplezier.

.
.
.

Organisatie van de 25ste editie G-voetbaltoernooi met 250
deelnemers.
Organisatie van het Special Olympics Regionaal Evenement
met de sporten zwemmen, voetbal en badminton.

.

Twee kennismakingsclinics speciaal onderwijs.

De clinics zijn i.s.m. Special Heroes uitgevoerd.
.. 111 dln clinic gymnastiek (SBO)
.. 16 dln clinic toverbal (ZML)

.

Twee fittesten voor mensen met een aandoening.

.

Organiseren kennismakingscursussen div. takken van sport
voor verschillende doelgroepen.

.
.

Cursus ‘trainen en coachen van jongeren met autisme’.

Oranjewoud met 64 deelnemers en in Akkrum met 81
deelnemers.
.. hardlopen met reuma - vijf deelnemers
.. wandelen met verstandelijk beperkten - zeven deelnemers
.. rolstoeltennis - vijf deelnemers
Niet uitgevoerd.

Behouden aangepast sport- en beweegaanbod in de
gemeente.

Negentien aangepaste sport-beweeggroepen zijn
ondersteund (reguliere en specifieke sportaanbieders).

Betrekken van sociale wijkteams

Is uitgevoerd, info is gedeeld met de wijkteams over de
activiteiten. Werving door de wijkteam is opgepakt.

.
Verklaring kleuren:

Activiteiten uitgevoerd

Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten
(in te vullen als in kolom B geel of oranje is ingevuld)

.
4d Opdracht Gemeente Heerenveen

Gehandicaptensport

volledig
grotendeels
niet gerealiseerd
meer / succesvol
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Geen verzoeken ontvangen.

Niet begroot door de gemeente.

Sport Fryslân

Vaststelling 2019

Naam activiteit

Uitgevoerd

(zoals in beschikking opgesomd)

ja/nee

5

Sportverenigingen

5a

Accommodatie en kantine

Activiteiten benoemd bij aanvraag

Activiteiten uitgevoerd

Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten
(in te vullen als in kolom B geel of oranje is ingevuld)

.. Kantine

.

.. Duurzame sportaccommodatie

.
.

.. Gezondere kantine (i.s.m. Team:Fit)

Verenigingen

.

Er worden 30 vrijwilligers van verenigingen geschoold op het
gebied van Sociale Hygiëne / IVA.
20 nieuwe verenigingen hebben inzicht in hun energiegebruik
en de besparingsmogelijkheden.

Er zijn 30 vrijwilligers geschoold op het gebied van
Sociale Hygiëne.
30 verenigingen hebben inzicht gekregen in de
mogelijkheden tot besparen. Tien hebben een
energiescan uit laten voeren op locatie.
Effecten van het programma 'De duurzame sportvereniging' zijn Dit onderzoek is in 2019 gestart en wordt in 2020
onderzocht en gedeeld.
gedeeld.
Er zijn 30 verenigingen of accommodaties bezocht voor een
Er is advies gegeven aan 32 verenigingen of
kantinescan.
accommodaties, waarvan 24 daadwerkelijk een
kantinescan hebben gehad.

.

Er zijn vijf certificaten voor Gezondere Sportkantine gehaald.

Er zijn zes certificaten behaald, waarvan drie een zilveren
en drie een bronzen certificaat.

.

20 verenigingen met een uitgevoerde en actuele RI&E.

Deze activiteit is niet uitgevoerd.

.

Verenigingen worden door middel van o.a. nieuwsbrieven op
de hoogte gehouden van (nieuwe) wet- en regelgeving.

Ieder kwartaal is een nieuwsbrief verzonden, met onder
andere (nieuwe) wet- en regelgeving op verschillende
gebieden.

.

Tien nieuwe verenigingen met succesvol sponsorbeleid.

Het rapport wordt in 2020 opgeleverd.

5b Bestuur en organisatie
.. Algemeen (bewustwording risico's)

.. Financiën

.
.. Ledenwerving en behoud

.

.. Samenwerking en maatschappij

.

.

.. Vrijwilligers en betaalde krachten

.

.
.. Sportiviteit en veilig sportklimaat

.

.

Er zijn andere prioriteiten gesteld; opdrachten
Gezonde sportkantine van Team Fit.

Verschillende verenigingen hebben advies gevraagd en
gekregen op het gebied van hun financiële huishouding
(o.a. sponsorbeleid).
Tien (nieuwe) penningmeesters zijn geschoold op het gebied
Verschillende verenigingen hebben advies gevraagd en
van de financiële huishouding voor verenigingen.
gekregen op het gebied van hun financiële huishouding
(o.a. sponsorbeleid).
Tien nieuwe verenigingen zijn ondersteund m.b.t ledenwerving Verschillende verenigingen hebben advies gevraagd en
en behoud.
gekregen op het gebied van ledenwerving en -behoud.
Verenigingen worden geïnfomeerd, geïnspireerd en
Verenigingen zijn geïnfomeerd over het Nationale
ondersteund om hun maatschappelijke rol zo goed mogelijk te Sportakkoord en worden ondersteund om een
kunnen vervullen.
volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn bij het
formeren van een lokaal sportakkoord.
Tien nieuwe verenigingen gaan aan de slag met andere
Zeventien voetbalclubs bieden nu Oldstars aan met
doelgroepen dan de voor hen bekende (OldStars, Aangepast
Walking footbal en de handbalverening Jupiter (Franeker)
Sporten).
is gestart met Walking handbal. Meerdere reguliere
verenigingen zijn gewezen op nieuwe
stimuleringsbijdragen vanuit de overheid.
Veertien nieuwe verenigingen hebben het werkgeverschap
Tien nieuwe verenigingen zijn aangesloten bij SWG t.a.v.
i.v.m. de betaling aan trainers goed geregeld.
het uitbetalen van het salaris aan de trainers. Meer
verenigingen zijn geïnformeerd en geadviseerd over het
goed omgaan met werknemers en/of vrijwilligers.
Tien nieuwe verenigingen met gezond vrijwilligersbeleid.
Ruim 40 verenigingen hebben ondersteuning gekregen op
het gebied van vrijwilligersbeleid.
Er wordt een themabijeenkomst georganiseerd over
Sport Fryslân is i.s.m. verschillende partijen aangehaakt
'Diversiteit'.
bij dit thema. In 2019 is er een bijeenkomst
georganiseerd en in 2020 wordt nagedacht over verdere
bewustwording op dit thema.
Tien verenigingen met een Vertrouwenscontactpersoon.
Verenigingen zijn gewezen op het belang van het hebben Er zijn andere prioriteiten gesteld, er is geen cursus
van een VCP.
VCP georganiseerd.
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5
5c

Vaststelling 2019

Naam activiteit

Uitgevoerd

(zoals in beschikking opgesomd)

ja/nee

Verenigingen

Activiteiten benoemd bij aanvraag

Activiteiten uitgevoerd

Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten
(in te vullen als in kolom B geel of oranje is ingevuld)

Sportverenigingen
Algemeen VO / VA

.. Communicatie

.

.. Netwerk

.

.

.. Scholing

.
.

.. Onderzoek

Verklaring kleuren:

.

Direct mail inzetten - informeren clubs ontwikkelingen met
gebruik van publicaties - website - social media.

Wekelijks zijn berichten gecommuniceerd aan
verenigingen via social media. Regelmatig is een
nieuwsbrief verzonden.
Twee keer per jaar wordt het Fries bonden- en werkveldoverleg In april (negentien dln) en oktober (zestien dln) heeft er
georganiseerd.
een Fries bonden- en werkveldoverleg plaatsgevonden.
O.a. over Team Fit, het sportakkoord en de sportlijn van
het Sportakkoord.
Afstemming en samenwerking met het landelijk platform
Bijeenkomsten/thema's aangeboden door NOC*NSF
Verenigingsadvies en VO Netwerk Noord Nederland en
georganiseerd in Fryslân. Stakeholders informeren en
Regionale verbindersrol via NOC*NSF.
enthousiasmeren over verenigingsondersteuning, Club
van het Jaar, Sportactie (resp. Rabobank, Albert Heijn).
Afstemmingen en samenwerking op continue basis.
Rabobank gaat Verengigingsondersteuning in Friesland
in 2020 aanbieden.
Provinciale scholingskalender opstellen / delen (i.s.)m.
Scholingskalender is opgesteld en wordt continue
stakeholders.
bijgewerkt.
Scholingsaanbod actuele thema's, workshops en
Er is o.a. aanbod geweest op het gebied van Sociale
themabijeenkomsten (maatwerk en open aanbod).
hygiëne/IVA (30 vrijwilligers), EHBO (40 vrijwilligers),
Vrijwilligers werven (20 verenigingen). Daarnaast zijn
verenigingen op maat geholpen met versterken van
organisatiekracht.
Doorontwikkeling Friese Verenigings Monitor.
Er is een vervolg ontwikkeld op de Friese
verenigingsmonitor

volledig
grotendeels
niet gerealiseerd
meer / succesvol
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Na overleg met de buurtsportcoaches is deze
doorgeschoven naar 2020.
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6

Vaststelling 2019

Naam activiteit

Uitgevoerd

(zoals in beschikking opgesomd)

ja/nee

Kennis

Activiteiten benoemd bij aanvraag

Activiteiten uitgevoerd

Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten
(in te vullen als in kolom B geel of oranje is ingevuld)

Kenniscentrum

.

Dertig kennisproducten (factsheets, rapporten, e.d.)
zijn ontwikkeld.

.

Vijf structurele samenwerkingspartners om kennis en We hebben een structurele samenwerking met
cijfers te verzamelen of te verspreiden.
GGD Fryslân, Fries Sociaal Planbureau,
aanwezig bij Friese onderzoekersoverleg,
Alexander Impact en Mulier Instituut om
nieuwe informatie binnen te halen.
Nieuw onderzoek op het gebied van jongeren is
In samenwerking met GGD Fryslân is er een
uitgezet.
onderzoek uitgevoerd naar sport en bewegen
bij Friese jongeren tussen twaalf en achttien
jaar.
Er is een vervolg ontwikkeld op de Friese
Dit is niet uitgevoerd.
Na overleg met de buurtsportcoaches (lokale
verenigingsmonitor.
verenigingscoördinatoren) is deze verplaatst naar
volgend 2020.

.

.

Verklaring kleuren:

Er zijn eenentwintig factsheets opgesteld. Zes Er is gewacht met het meer ontwikkelen van
cijferrapportages zijn opgeleverd.
cijferrapportages in verband met het Sportakkoord,
Eén onderzoeksrapport is ontwikkeld.
waarmee gemeenten in 2020 starten.

volledig
grotendeels
niet gerealiseerd
meer / succesvol
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7
7a

Vaststelling 2019

Naam activiteit

Uitgevoerd

(zoals in beschikking opgesomd)

ja/nee

Informatie, communicatie en
innovatie
Servicepunt

7b Communicatie

Activiteiten benoemd bij aanvraag

Sportlab

.

Intermediairs zijn op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen; nieuwe programma's worden in Fryslân
geïmplementeerd.

.

150 hulpvragen zijn beantwoord.

.

Landelijke en provinciale bijeenkomsten zijn bezocht.

Er is door Sport Fryslân deelgenomen aan de landelijke
bijeenkomsten van o.a. VSG, Kenniscentrum Sport,
Sportkracht 12 (o.a. onderdelen verenigingen, aangepast
sporten en jeugd), Team Fit (JOGG en gezonde sportkantine),
Netwerk in de Sport en NOC*NSF.

.

Onderhoud en beheer van het aangepaste sport- en
beweegaanbod op Unieksporten.nl.

Een update is verzorgd, 293 actuele activiteiten van 174
sportaanbieders met 61 takken van sport staan vermeld op
de Friese pagina van Uniek Sporten.nl

.

Het team van Fryske parasporthelden wordt in stand
gehouden, ondersteund en de sporthelden worden
ingezet bij activiteiten.

.

Database gespecialiseerd kader is up to date.

Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor het team,
informatie is uitgewisseld en ervaringen gedeeld. Het team
bestond in 2019 uit veertien topsporters met een handicap.
Zeven parasporthelden hebben totaal 20 clincis op
basisscholen gegeven.
De database kader aangepast sporten en docenten MBvOen seniorenactiviteiten is opgeschoond.
.. 221MBvO- en seniorensportleider
.. 24 kader aangepast sporten

.

Contacten met de pers worden gecontinueerd, en we
versturen minimaal 30 persberichten.

.

Twitter: 3.100 volgers, 1.600 likes via Facebook, 174
volgers Instagram, Website: 11.631 unieke bezoekers
die in totaal 57.962 pagina’s hebben bekeken.

Naast gemeenten zijn verenigingen, bonden en
maatschappelijke partners via bijeenkomsten en
nieuwsberichten geïnformeerd over de landelijke,
provinciale en locale sportakkoorden.
Alle Friese gemeenten zijn geïnformeerd over het nieuw
opgerichte Volwassenfonds.
175 hulpvragen zijn ontvangen en beantwoord, o.a. over
sportaanbod, financiering en materialen.

We hebben goed contact met provinciale en lokale pers. In
totaal zijn 40 persberichten verzonden.

.. 3.190 volgers op Twitter
.. 1.764 likes en 1.904 volgers op Facebook
.. 523 volgers op Instagram
.. 13.316 unieke bezoekers, bezochten 34.596 pagina's
Vier provinciale netwerk- of informatiebijeenkomsten
Er is communicatie-ondersteuning gegeven aan:
voor intermediairs (sportbond/gemeenten e.a.) – hiermee .. twee scholingsdagen Buurtsportcoaches (57 en 77 dln)
bereiken we 30 tot 50 professionals.
.. twee bijeenkomsten Bondennetwerk (negentien en zestien
dln)
.. twee bijeenkomsten beleidsambtenaren sport (dertien en
elf dln)

.

In samenwerking met de Friese media en de provincie
werken we aan een nieuw concept voor het vroegere
Sportgala.

Samen met Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en de
provincie is voor de tweede keer de verkiezing van het
Friese Sportmoment Sport Fryslân georganiseerd:
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/928241-gouden-wkmedaille-suzanne-schulting-het-sportmoment-van-2019

.

Er zijn drie initiatieven opgepakt vanuit het Sportlab.

Er zijn vijf ideeën (van de negentien ingebrachte) opgepakt
en uitgewerkt binnen het Sportlab. O.a. gamen in de gymles
en het Fries Kampioenschap Tikkertje.

.

Er is één initiatief van het Sportlab doorgestroomd naar
de projecten van Sport Fryslân.
Er zijn vier externe samenwerkingspartners verbonden
aan het Sportlab.

Het Fries Kampioenschap Tikkertje is een evenement
waarvan de werkwijze structureel wordt opgepakt.
Bij de ideeën werken we samen met o.a. 8DGames, Learning
Hub Friesland, Sportbedrijf Drachten, buurtsportcoaches uit
andere gemeenten, OutdoorNL.

.

Verklaring kleuren:

Activiteiten uitgevoerd

Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten
(in te vullen als in kolom B geel of oranje is ingevuld)

.

7c

Informatie, communicatie en innovatie

volledig
grotendeels
niet gerealiseerd
meer / succesvol
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