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1. Voorwoord  

 

Sport Fryslân op de proef gesteld! 

 

Sleutelwoorden 2020: wendbaarheid, improviseren, schakelen, leren, doorzetten, volhouden, aandacht. 

 

De organisatie Sport Fryslân 

Het jaar 2020 begon voor Sport Fryslân met de laatste etappe naar het plaatsingsplan van de nieuwe 

organisatie. Een belangrijk moment, omdat dan de nieuwe structuur er ook werkelijk is en iedereen daar 

een al bekende of juist nieuwe plek in heeft gekregen. Aan de slag met een andere visie op de HOW van 

de organisatie en met nieuwe leidinggevenden op nieuw gevormde teams en een nieuwe regio-indeling. 

Het corona virus heeft ons in de laatste fase tot improvisatie gedwongen, omdat een bijeenkomst met alle 

medewerkers om het plaatsingsplan toe te lichten niet meer mogelijk was binnen de corona maatregelen. 

Toch is het gelukt om met digitale tools, snel schakelen en met veel persoonlijke aandacht deze fase van 

het veranderproces goed af te ronden. We realiseerden ons toen nog niet dat dit pas het begin was van 

het aanspreken van het improvisatievermogen van onze medewerkers. 

 

Hoe dan?! 

Corona blijkt een ‘game changer’ van ongekende omvang te zijn die ons in 2020 allemaal heeft geraakt; 

persoonlijk, thuis, binnen familie en vrienden en in het werk. De core business van Sport Fryslân is 

mensen in beweging brengen en juist dat werd de grootste uitdaging ooit, voor ons allemaal. De eerste 

lockdown heeft een enorme impact op onze activiteiten gehad, zowel de projecten uit het provinciale 

programma, als de lokale uitvoering in de gemeentelijke teams kon niet of maar voor een deel worden 

uitgevoerd. In deze eerste fase van de corona crisis moest iedereen ook zelf even een nieuwe balans 

vinden in het dagelijkse leven en pas daarna kon de focus weer meer op het werk worden gericht. Een 

belangrijke actie is het inrichten van expertteams geweest. Deze teams gingen aan het werk om voor de 

doelgroepen nieuwe interventies te ontwikkelen; wat kan nog wel en hoe houden we mensen in 

beweging, dat waren de vragen die centraal stonden. Er is een ongelooflijke energie vrij gekomen waaruit 

waardevolle nieuwe ontwikkelingen zijn ontstaan. Van deze nieuwe ideeën en deze nieuwe manier van 

werken blijft Sport Fryslân ook in de toekomst profijt hebben. We hebben ons als organisatie in no time 

een andere manier van werken eigen gemaakt; op afstand en digitaal, maar toch in verbinding met elkaar. 

Juist het behouden van verbinding is de grote uitdaging geweest, maar ook daar zijn oplossingen voor 

gevonden; want wie had er voor corona van digitale escape-rooms gehoord?  Wij hebben in 2020 onze 

doelen zeker moeten bijstellen; we hebben niet alles kunnen doen wat we ons hadden voorgenomen in 

2020 en we hebben ons op een nieuwe werkelijkheid aangepast. Wat we niet hebben bijgesteld is onze 

ambitie. Daar is misschien juist nog wel een schep bovenop gegaan, want de relevantie van voldoende 

bewegen en gezond leven is dit jaar op een indringende manier duidelijk geworden. De urgentie van 

vitaliteit en het grote maatschappelijke belang daarvan is door de corona zichtbaar gemaakt. 

 

Wat dan wel? 

Sport Fryslân is in 2020 een aanjager geweest voor digitale alternatieven om kinderen, jongeren, ouderen 

en andere doelgroepen in beweging te houden. Dat hebben we veelal gedaan door centraal te 

ontwikkelen en vervolgens decentraal (alle aangesloten gemeenten) uit te voeren. We hebben onze 

helpdeskfunctie voor het verenigingsleven versterkt, door te attenderen, te helpen of te gidsen bij 

landelijke corona maatregelen en de landelijke (en andere) steunpakketten. We hebben daarnaast veel 

feed back gegeven op deze maatregelen aan landelijke organisaties en het ministerie van VWS. De 

verbinding met de sportverenigingen is dit jaar sterk geweest. 

 

Provinciaal steunpakket 

In de zomer heeft Sport Fryslân op verzoek van de provincie Fryslân uitvoering gegeven aan een 

provinciaal steunpakket voor de verenigingen. Ongeveer 100 verenigingen hebben in de zomer extra 

activiteiten georganiseerd waarvoor een vergoeding van 500 euro werd beschikbaar gesteld. Later hebben 

verenigingen in september/oktober een vergoeding ontvangen voor alle extra kosten die de corona 

maatregelen met zich mee brachten. Een waardevolle regeling waar veel verenigingen gebruik hebben 

gemaakt. Bij deze acties heeft Sport Fryslân intensief samengewerkt met Keunstwurk, Streekwurk en 

Doarpswurk. 



 

3 
 

 

2
e
 golf 

Vrij snel na de zomer ging Nederland weer op slot in een 2
e
 golf van het corona virus. Deze keer waren 

we er met elkaar al meer op ingesteld en lagen de protocollen klaar. Nog meer thuiswerken, nog meer 

digitaal en nog meer improviseren en vooral volhouden. In de 2
e
 golf is het effect van corona op onze 

maatschappij scherper in beeld gebracht. Mensen met een ongezonde leefstijl blijken extra kwetsbaar te 

zijn, het gemis van sociale contacten treft vooral alleenstaanden en ouderen hard en mensen die het al 

moeilijk hadden om het hoofd boven water te houden, hebben het extra zwaar. Het bewegen neemt in 

alle bevolkingsgroepen af en het gemiddelde gewicht van de Nederlanders neemt toe. Vooral kinderen, 

kwetsbare doelgroepen en mensen met een lage SES bewegen structureel fors minder. In beweeggroepen 

van Sport Fryslân loopt het deelnemers aantal sterk terug, soms tot wel 70%. De grote vraag is wat van 

deze beweegarmoede op de langere termijn de effecten zijn.  

 

Hoe verder 

In het 4
e
 kwartaal van 2020 wordt duidelijk dat er in januari 2021 begonnen kan worden met het 

vaccineren van de Nederlanders. De eerste stap naar terug naar normaal. Het is dus nog ‘even’ de tanden 

op elkaar en doorzetten. Binnen de organisatie is het voelbaar dat bij medewerkers de mentale druk 

toeneemt en de rek er langzaam uit gaat en in die zin is onze organisatie óók een afspiegeling van de 

maatschappij. In deze fase wordt gewerkt aan een meerjarenperspectief en dat wordt uiteraard door 

corona sterk gekleurd. Vitaliteit moet overal hoog op de agenda komen en sport en bewegen moet nog 

sterker gestimuleerd worden. Sport Fryslân levert input voor de beleidsbrief sport van de Provincie Fryslân 

en zet daarbij sterk in op vitaliteit en vraagt aandacht voor kwetsbare groepen. Ook wordt er een 

campagne bedacht voor het verenigingsleven; samen met Doarpswurk en Keunstwurk wordt gewerkt aan 

“Leve de vereniging!”. Een krachtenbundeling van kennis en netwerken om het verenigingsleven in deze 

lastige periode zo goed mogelijk te ondersteunen.  

Corona heeft 2020 sterk gekleurd. Nog nooit hebben we iets vergelijkbaars meegemaakt en het vraagt 

het uiterste van onze samenleving. Ook in 2021 zal corona een stempel op ons leven en op onze 

maatschappij drukken. Onze focus is gericht op het voorkomen van ‘nog erger’ door effectief te blijven 

ondersteunen en alternatieven aan te dragen om te blijven bewegen. Maar ook bereiden we ons voor op 

de periode ná corona, dus de periode van herstel. Bij dit herstel zullen de gemeentelijke beweegteams 

van Sport Fryslân een belangrijke rol spelen en om vitaliteit in Fryslân een impuls te geven gaan we in 

2021 TeamFRL oprichten. Een samenwerking met vitaliteit als doel. Een belangrijke opdracht en grote 

uitdaging. 

 

Anne Jochum de Vries 
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Huidige stand van zaken beweegteams. 

 

Blauw zijn de beweegteams die in 2021 de basis vormen voor TeamFRL! 
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2. Sociaal Jaarverslag 

 

Personeelsbestand en verloop 

Het personeelsbestand van Sport Fryslân bestaat sinds 2020 uit de afdelingen Projecten en 

Bedrijfsondersteuning en daarnaast diverse Beweegteams. Die laatste categorie betreft medewerkers die 

werkzaam zijn in de gemeenten als buurtsportcoach/vakleerkracht en hun activiteiten zijn gericht op 

bewegingsonderwijs, verenigingen, jeugd en kwetsbare groepen (sociaal domein). Op 31 december 

2020 waren er 84 medewerkers in dienst (65,37 fte).  

In 2020 zijn we licht gegroeid t.o.v. 2019. In de loop van het jaar zijn eenentwintig nieuwe medewerkers 

in dienst gekomen. Daarnaast werken wij binnen al onze geledingen regelmatig met stagiairs, in 2020 

waren dat er acht. Zestien medewerkers hebben onze organisatie verlaten. 

 

Opleidingen en loopbaanbegeleiding  

De totale investering in opleidingen, inclusief studie-uren (73 uur), bedraagt € 37.956 (€ 39.714 in 

2019), dat is 1,4 % van de bruto loonsom (1,6 % in 2019); richtlijn in de CAO Sport is 1%. Gevolgde 

opleidingen zijn de bedrijfshulpverlening (herhaling), EHBO, Freddify, Strategische Communicatie, 

Procesmanagement, Afas cursussen en diverse opleidingen t.b.v. de organisatieverandering, 

hoofdzakelijk voor de nieuwe leidinggevenden. 

 

Ziekteverzuim en verzuimbegeleiding  

De streefcijfers in het ziekteverzuimbeleid van Sport Fryslân is 4% en een maximale meldingsfrequentie 

van 1,5. Het verzuimpercentage bedroeg in 2020 1,75%, exclusief zwangerschap, en meldingsfrequentie 

van 0,5. Ondanks de Corona is ons ziekteverzuim in 2020 heel laag geweest. Wij zijn voor een betere 

begeleiding en meer inzet op preventie van Arbodienst gewisseld. 

 

Arbeidsomstandighedenbeleid  

We beschikken over 4 Bhv’ers. Er is in 2020 i.v.m. Corona geen ontruimingsoefening geweest. We zijn 

als team wel een keer opgeroepen.  

Door het vele thuiswerken in 2020 hebben medewerkers een portable sta-bureau ontvangen voor 

thuiswerken. Ook zijn er diverse maatregelen genomen op de diverse kantoren om veilig en op afstand 

van elkaar te kunnen werken. De beweegteams hebben ook uitgebreide pakketten preventiemateriaal 

ontvangen. Zo konden zij hun activiteiten en bewegingslessen op een veilige manier voortzetten binnen 

de gestelde maatregelen.  

Sport Fryslân stimuleert haar medewerkers ook om te sporten en te bewegen onder werktijd. Ze 

ontvangen daarvoor een tegemoetkoming in tijd en geld. In 2020 hebben vijftien (veertien in 2019) 

medewerkers gebruikgemaakt van deze regeling, totaal 70 uur. 

 

Medezeggenschap  

De verstandhouding met de OR van Sport Fryslân is uitstekend. De OR bestaat uit vijf gekozen leden. Er 

is meerdere malen, zowel formeel als informeel, overleg geweest tussen directeur/bestuurder en de OR 

over de ontwikkelingen. Op een aantal organisatieaspecten, zoals het nieuwe arbobeleid, is advies bij de 

OR ingewonnen. Op het verandertraject is instemming gevraagd en ontvangen van de OR. 

  

Vertrouwenspersoon  

Uit het jaarverslag van de vertrouwenspersoon over 2020 blijkt dat er één melding heeft plaatsgevonden 

bij de vertrouwenspersoon, welke afgehandeld kon worden door de vertrouwenscontactpersoon. Ook 

hebben we de vertrouwenscontactpersoon vanaf de eerste lockdown ingezet voor medewerkers die door 

alle beperkende maatregelen behoefte hadden aan een gesprek, daarvan is een keer gebruik gemaakt.  
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3. Jaarverslag Ondernemingsraad 

 

Samenstelling OR op 1 januari 2020: 

 

Remco den Dulk   voorzitter 

Lammert Harkema  secretaris  

Stefanie Gelderblom  algemeen lid 

Marije Plantinga  algemeen lid 

Luca Spin   algemeen lid 

 

De OR is in dit jaargang vijfmaal bijeengeweest, waaronder tweemaal overleg met de bestuurder. 

Hieronder een opsomming van de onderwerpen waar de OR zich voor heeft ingespannen.  

 

Corona 

De OR is diverse malen in gesprek geweest met onze bestuurder Anne Jochum de Vries (hier te noemen 

als Anne Jochum) over beleid en maatregelen rondom het coronavirus. De OR constateert dat Anne 

Jochum in overleg treffende maatregelen neemt om zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkplek 

voor de medewerkers zodat nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt. De OR is hier ook steeds 

bij betrokken, en heeft ook meermaals erop aangedrongen om duidelijke communicatie en informatie aan 

de medewerkers te verstrekken. 

 

Informatierecht 

De OR heeft informatie opgevraagd over de gevolgen voor de begroting door de coronacrisis. Sport 

Fryslân komt niet in aanmerking voor regelingen. De ontstane tekorten worden gedekt uit de reserve. De 

OR blijft met Anne Jochum in gesprek over nieuwe ontwikkelingen. 

Binnen de organisatie kunnen Anne Jochum en OR het wettelijk vastgestelde kader van vaderschapsverlof 

uitbreiden. Met het oog op de (financiële) onzekerheden besluiten we op dit moment de regeling niet uit 

te breiden. Tevens is veel gesproken over de voortgang van de implementatie van de herinrichting en 

over Freddify. 

 

Adviesrecht 

De OR heeft advies gegeven over het arbobeleidplan en het VOG-beleid van Sport Fryslân. Ook heeft de 

OR een advies gegeven op het voorgenomen besluit van de herinrichting van de organisatie.  

 

Instemmingsrecht 

De OR heeft advies gegeven op het digitaliseren van het personeelsdossier en heeft vervolgens 

instemming gegeven. Daarnaast heeft de OR besloten in te stemmen met het verzoek om over te stappen 

naar een nieuwe arbodienst, te weten ArboNed. 

 

De OR heeft verder in 2020: 

- 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; 

- Hebben Marja, Stefanie en Marije een cursus gevolgd van Bureau Kalden voor nieuwe OR leden.  

- Heeft Stefanie deelgenomen aan een E-democracy sessie. 

- Is de OR in de voorbereiding betrokken bij de pilot duurzame inzetbaarheid.  

- Afscheid genomen van Remco als voorzitter van de OR. Zijn taak is niet meer te combineren met zijn 

nieuwe rol als regiomanager.  

- Marije is benoemd tot nieuwe voorzitter van de OR 

- Marja verwelkomt als nieuw OR-lid  



 

7 
 

4. Productverantwoording financieel 

 

  

Productverantwoording 2020

Uren Externe Totale Aandeel Aandeel

* tarief kosten kosten provincie derden

Gemeenten

Gemeentelijk sport- en beweegbeleid 909        € 82.742 € 1.600 € 84.341 € 88.607 € 0

JOGG 82          € 7.462 € 237 € 7.699 € 8.000 € 0

Sportakkoorden 974        € 88.657 € 2.315 € 90.972 € 0 € 92.761

BIOR 541        € 49.254 € 652 € 49.905 € 45.218 € 4.688

Werkgeverschap buurtsportcoaches 3.214    € 292.497 € 2.866.080 € 3.158.576 € 25.000 € 3.243.353

5.721    € 520.611 € 2.870.883 € 3.391.494 € 166.825 € 3.340.801

Jeugd 

Sport op basisscholen 348        € 31.668 € 6.763 € 38.431 € 13.000 € 30.992

Dienst bewegingsonderwijs 237        € 21.567 € 14 € 21.581 € 20.304 € 1.276

Fryske Sport yn dyn klasse 255        € 23.160 € 1.465 € 24.625 € 0 € 25.000

(S)Cool 318        € 28.961 € 12.625 € 41.586 € 12.000 € 29.631

Overige projecten Jeugd 71          € 6.461 € 11 € 6.472 € 11.550 € 0

1.229    € 111.816 € 20.877 € 132.694 € 56.854 € 86.899

Senioren

Inactieve ouderen 332        € 30.167 € 574 € 30.740 € 34.208 € 270

Fit in Fryslân 472        € 42.907 € 1.008 € 43.915 € 14.000 € 26.683

Fittesten 86          € 7.803 € 1.127 € 8.930 € 9.100 € 2.863

Sociaal Vitaal 145        € 13.150 € 624 € 13.774 € 9.100 € 4.821

Overige projecten senioren 235        € 21.362 € 158 € 21.520 € 7.750 € 14.373

1.268    € 115.388 € 3.491 € 118.879 € 74.158 € 49.010

Werk voor fondsen

Jeugddfonds Sport 926        € 84.221 € 10.060 € 94.280 € 0 € 94.280

Volwassenenfonds Sport & Cultuur 121        € 10.966 € 13 € 10.979 € 11.000 € 0

1.046    € 95.186 € 10.073 € 105.259 € 11.000 € 94.280

Specifieke doelgroepen

Eurofit 39          € 3.572 € 0 € 3.572 € 0 € 3.572

Sportloket 40          € 3.640 € 14 € 3.654 € 0 € 3.851

Overige projecten specifieke doelgroepen 60          € 5.460 € 10 € 5.470 € 11.600 € 0

139        € 12.672 € 24 € 12.696 € 11.600 € 7.422

Gehandicaptensport

Gehandicapten (servicepunt) 239        € 21.749 € 707 € 22.456 € 22.456 € 0

Inclusief bewegen/uniek sporten 269        € 24.434 € 360 € 24.794 € 30.000 € 0

Evenementen 252        € 22.887 € 10.158 € 33.045 € 31.200 € 10.325

Gemeenten 64          € 5.824 € 412 € 6.236 € 0 € 7.260

Overige projecten gehandicaptensport 32          € 2.912 € 21 € 2.933 € 6.000 € 0

855        € 77.805 € 11.659 € 89.464 € 89.656 € 17.585

Verenigingsprojecten en ondersteuning

Verenigingscoördinatie/netwerk/onderzoek 562        € 51.119 € 771 € 51.890 € 59.629 € 4.285

Team:Fit 346        € 31.486 € 271 € 31.757 € 11.700 € 20.057

Adviseur Lokale Sport 170        € 15.470 € 188 € 15.658 € 2.344 € 4.661

Actieplan Leefbaarheid en Sport 155        € 14.060 € 50.009 € 64.069 € 14.075 € 50.000

Duurzaamheid 209        € 18.983 € 64 € 19.047 € 3.923 € 15.124

Overige verenigingsprojecten 195        € 17.745 € 1.552 € 19.297 € 13.701 € 6.080

1.636    € 148.862 € 52.856 € 201.718 € 105.372 € 100.207

Data, informatie, ondersteuning en innovatie

Data en informatie 142        € 12.877 € 432 € 13.309 € 23.018 € 0

Projectondersteuning, PR en website 779        € 70.921 € 4.974 € 75.895 € 63.400 € 1.225

Innovatie/sportlab 167        € 15.215 € 66 € 15.281 € 17.854 € 10.621

1.088    € 99.013 € 5.472 € 104.484 € 104.272 € 11.846

Totaal 11.936  € 1.181.353 € 2.975.335 € 4.156.688 € 619.737 € 3.708.050

Uren
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Activiteit Totale kosten Incidentele 

subsidie 

Reguliere 

subsidie 

Bijdrage 

derden 

 

BIOR 

 

49.905 4.200 45.218 488 

Fryske Sport Yn dyn Klasse 24.625 25.000                  - - 

Participatie d.m.v. sport - 43.000 

 

Fit in Fryslân 

 

Projecten gericht op drempels 

- Jeugdfonds Sport 

- Alle kinderen doen mee 

- Volwassenenfonds Sport & Cultuur 

 

Overige projecten: 

- Sportloket 

- Oldstars 

 

Gehandicapten 

- Evenementen   

 

 

          

            43.915 

 

105.941 

 

 

 

 

8.322 

 

 

 

33.045 

 

 

 

10.000 

 

9.150 

 

 

 

 

9.650 

 

 

 

10.000 

 

 

14.000 

 

13.000 

 

 

 

 

0 

 

 

 

31.200 

 

16.683 

 

83.791 

 

 

 

 

0 

 

 

 

325 

 

 

Sportmoment/Sportgala  

 

 

5.163 

 

 

16.100 

 

 

- 

 

 

- 

 

Totaal  84.100  
 

 

5. Toelichting op de besteding incidentele bijdrage 2020 
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Gemeentelijk sport- en beweegbeleid

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is ingevuld)

201000 Gemeentelijk sport- en beweegbeleid

lokale sportakkoorden

. We organiseren twee provinciale ambtelijk vakoverleggen 

sport en beweegbeleid.

Gerealiseerd op 5 maart (negen gemeenten aanwezig). 

Onderwerpen: Lokale Sportakkoorden, Provinciaal plan 

aangepast sporten en programma Rookvrije Generatie. 

. We organiseren twee integrale themabijeenkomsten; één 

voor beleidsambtenaren en één voor wethouders.

Op 25 mei en 11 juni zijn 2 online sessies geweest (resp. 

5 en 11 gemeenten namen deel) om over de gevolgen van 

Corona te praten. 

I.s.m. VSG Noord zijn er vervolgens na iedere 

persconferentie online bijeenkomsten georganiseerd om 

de Corona maatregelen en consequenties voor de sport in 

de gemeenten te bespreken.  

. We leveren een bijdrage bij de totstandkoming van de 

lokale sportakkoorden als sportformateur of adviseur 

lokale sport. 

In de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Harlingen, 

Heerenveen, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland 

hebben we als sportformateur (procesbegeleider) het 

Sportakkoord opgeleverd. In de tien  overige gemeenten 

zijn we actief als Adviseur Lokale Sport.  

201600 BIOR e.a. . We ontwikkelen een acquisitieplan voor het genereren 

van opdrachten op het gebied van Bewegen In de 

Openbare Ruimte. In 2020 voeren we twee BIOR-

opdrachten uit voor gemeenten.

Het acquisitieplan heeft geresulteerd in een 

visiedocument voor BIOR in gemeenten. Een 

aanbestedingstraject in Harlingen i.s.m. een bouwbedrijf 

heeft SF helaas niet gegund gekregen. Een opdracht in 

Waadhoeke voor een groen beweegplein is wel 

toegekend. 

. Kennisdelen en een sterker netwerk vormen rondom het 

Kennislab BIOR Noord staan centraal in 2020. Hiervoor 

organiseren we netwerk- en partnerbijeenkomsten. En 

we brengen 3x een digitale nieuwsbrief uit. 

De geplande netwerk- en partnerbijeenkomsten zijn 

omgezet naar online meetings. Eén bijeenkomst was 

fysiek, waar zes nieuwe partners verwelkomd zijn. De 

digitale nieuwsbrief is 3 keer uitgegeven. 

201400 Allianties . We oriënteren ons op de mogelijkheden van de huidige 

Vitaliteitsalliantie voor de toekomst. Daarnaast zetten we 

de samenwerking binnen de werkgroep Blue Zone 

Friesland voort, die steeds meer de vorm en werkwijze 

van een Alliantie vertoont. We verkennen de kansen om 

deze netwerken aan elkaar te verbinden en samen 

sterker naar buiten toe te opereren.

De mogelijke doorstart van de Vitaliteitsalliantie en de 

netwerkbijeenkomsten van Bloeizone Fryslân hebben 

afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden vanwege de 

corona-maatregelen. Het zijn met name 

netwerkprojecten, zoals deze allianties, die extra nadeel 

van de beperkende maatregelen hebben ondervonden.

Door de Corona epidemie zijn binnen de 

Vitalieitsalliantie en de Bloeizone weinig tot geen 

activiteiten uitgevoerd. 

201500 Landelijke en provinciale 

ontwikkelingen

. We monitoren het landelijk sportbeleid en relevante 

ontwikkelingen op sport- en beweeggebied en verwante 

beleidsterreinen om dit te vertalen naar de Friese situatie 

Het landelijke en provinciale sport- en beweegbeleid 

stond in 2020 in het teken van de lokale sportakkoorden. 

Alle Friese gemeenten hebben een sportakkoord 

ontwikkeld en uitvoeringsbudget ontvangen. 

. We leveren input voor het nieuwe meerjarenprogramma 

van de provincie Fryslân en helpen met het samenstellen 

van de beleidsbrief sport (2021-2025)

Sport Fryslân heeft met een reactie op de Startnotitie 

Sport een bijdrage geleverd aan de brede discussie over 

het belang en de ambitie van sport in Fryslân. Ook is het 

pamflet 'Vitaliteit op 1' geschreven als input voor de 

beleidsbrief Sport om van Fryslân de meest vitale 

provincie te maken. 

201300 JOGG . We participeren en delen onze kennis bij provinciale en 

landelijke intervisiemomenten. En daarbij ondersteunen 

we bovengemeentelijk op thema's die gelieerd zijn aan 

sport en bewegen. 

Zowel landelijk als provinciaal heeft afstemming 

plaatsgevonden op thema's als gezinsaanpak bij 

overgewicht, ketenaanpak voor verbinding van preventie 

en zorg, ondersteuning JOGG-regisseurs en het 

ontwikkelen van lokale preventieakkoorden.

. We begeleiden één coachtraject in 2020 van een 

startende JOGG-gemeente. 

Er is in 2020 geen Friese gemeente gestart als JOGG-

gemeente, waardoor ook geen coachtraject. In alle Friese 

gemeenten zijn wel lokale sportakkoorden ontwikkeld, 

waarbij op inhoud verbindingen zijn gemaakt met 

speerpunten uit de lokale plannen van aanpak van JOGG. 

Sport Fryslân heeft ingeschreven op de landelijke JOGG-

aanbesteding om in 2021 als JOGG-coach actief te zijn. 

Verklaring kleuren: volledig

grotendeels

niet gerealiseerd

meer / succesvol
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Werkgeverschap buurtsportcoaches

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)
201100 Uitvoer sport- en beweegbeleid . Sport Fryslân voert voor vijf gemeenten het sport- 

en beweegbeleid uit.

Voor de gemeenten Súdwest-Fryslân, Opsterland, Vlieland, 

Waadhoek en Weststellingwerf voeren we het 

sportstimuleringsbeleid uit. Met de gemeenten Harlingen,  

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zijn we in gesprek om 

ook voor hun vanaf 2021 het sportstimuleringsbeleid uit te 

gaan voeren. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 

activiteiten, de begeleiding en persoonlijke ontwikkeling 

van de buurtsportcoaches en het zorgen voor 

cofinanciering bij het onderwijs en overige 

maatschappelijke en/of gezondheidsinstellingen in de 

betreffende gemeente. 

201190 Deskundigheidsbevordering

BSC / BSC Academie

. Vergroten bekendheid bestaan van de academy De academy is bekender bij zowel de buurtsportcoaches als 

onder collega’s. Inmiddels hebben 300 BSC’s zich 

ingeschreven voor de nieuwsbrief. Door projectleiders 

Sport Fryslân zijn scholingen verspreid via de academy (o.a. 

leerlijn BIOR en seniorensport).

. Aanbieden van tenminste twee scholingen Vijf scholingen zijn in 2020 aangeboden, waaronder EHBO 

basis en herhaling, coach sportfest en een insta cursus. 

. Samenwerken met de landelijke academie & Wij 

BSC

Nauwe samenwerking met het LAB en Wij BSC gerealiseerd. 

In dec heeft de academy Noord een aanvraag ingediend 

voor extra financiën om de website om te bouwen en 

interviews met diverse werkgevers en MBO instellingen. 

201200 Werkgeverschap buurtsportcoaches . Sport Fryslân verzorgt het werkgeverschap van 

buurtsportcoaches. 

In 2020 waren 60 buurtsportcoach in dienst, tot volle 

tevredenheid van de klanten. Wij voeren het 

werkgeverschap in totaal dertien gemeenten. 

. De buurtsportcoaches organiseren sportieve 

activiteiten met scholen en sport- en 

beweegaanbieders en ook met instellingen uit de 

gezondheidszorg, welzijn, kinderopvang, natuur 

en cultuur.

De buurtsportcoaches hebben veel sportieve activiteiten 

met scholen en sport- en beweegaanbieders georganiseerd 

en ook met instellingen uit de gezondheidszorg, welzijn, 

kinderopvang, natuur en cultuur. Een aantal 

buurtsportcoaches worden ingezet als vakleerkracht 

bewegingsonderwijs op basisscholen. 

Door de coronamaatregelen is veel aandacht besteed 

aan buitenactiviteiten en online lessen/activiteiten. 

Ook zijn er specifieke beweegactiviteiten 

georganiseerd voor ouderen in zorgcentra. 

Verklaring kleuren: volledig

grotendeels

niet gerealiseerd

meer / succesvol
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Jeugd

Product- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)
202000 Sport op Basisscholen . Doorontwikkeling SOB waarbij vitaliteit en geluk 

de speerpunten zijn.

Nieuw concept ontwikkeld dat in januari 2021 aan een 

vertegenwoordiging van vakleerkrachten wordt gelegd. 

Er is nog geen definitief concept ontwikkeld, door 

corona waren er andere prioriteiten (online 

gymlessen).

. Uitvoering van de ontwikkelde plannen en  

verlenging contract met De Friesland.

Er is meerdere malen inhoudelijk gediscussieerd over het 

vervolg van SOB met De Friesland en Sport Fryslân. 

Het is nog niet gelukt het contract definitief op te 

stellen. Wij verwachten dat de ondertekening in het 

1e kwartaal van 2021 plaatsvindt.  

. Organisatie van een cursus/ herhaling EHBO. Zowel in juni als in oktober is EHBO georganiseerd voor 

vakleerkrachten/buurtsportcoaches. Voor deze cursussen is 

altijd veel belangstelling. We bieden vier verschillende 

dagdelen aan zodat men kan kiezen welke dag/ moment het 

beste past.

202010 Coach Sportfest . Twee keer de organisatie van een Coach Sportfest 

editie.

De editie van het najaar heeft online plaatsgevonden. Een 

goed bezochte bijeenkomst met een algemene inleiding en 

waar de vakleerkrachten en buurtsportcoaches een keuze 

konden maken uit verschillende workshops. 

De editie van het voorjaar is geannuleerd i.v.m. 

Corona.

202100 Fryske sport yn dyn Klasse (FSYDK) . Minimaal 10.000 Friese basisschoolkinderen 

maken kennis met en worden enthousiast over de 

Fryske sporten.

200 sportclinics en 100 theorielessen hebben 

plaatsgevonden. Daarnaast zijn de Friese sporten verweven 

in de sportdagen. Hierdoor hebben 10.000 kinderen kennis 

gemaakt met de Friese sporten. 

Plan van aanpak wordt opgesteld voor FSYDK 

2021-2025.

Projectplan is geschreven in overleg met de provincie en 

twee beweegteams. Het plan wordt in 2021 voorgelegd aan 

de Fryske Sportbonden. 

. Buurtsportcoachteams in vijf gemeenten hebben 

de Fryske sporten verankerd in de 

uitvoeringsplannen.

Elf gemeenten hebben Fryske Sporten als sportstimulering 

standaard in het activiteitenplan. De andere zeven 

gemeenten organiseren incidenteel Fryske sportactiviteiten. 

. Buurtsportcoachteams krijgen een aanbod om 

nog meer aandacht te kunnen geven aan de 

Fryske Sporten in de vorm van: aanbod, 

materiaal, scholing en budget.

In verband met de doorontwikkeling van FSYDK en de 

coronamaatregelen zijn geen nieuwe acties aan 

buurtsportcoaches uitgezet.

In 2020 is er gekeken naar een nieuwe strategie 

voor FSYDK. De genoemde activiteit wordt wel 

meegenomen in vervolg aanpak en de 

doorontwikkeling van FSYDK in 2021.

. Fryske sporten krijgen specifieke aandacht op de 

Waddeneilanden.

Binnen de beweegteams van de vier Friese Waddeneilanden 

is aandacht voor de Fryske sporten. Per gemeente is dit 

verschillend ingevuld. 

. Samen met het CIOS worden de Fryske sporten 

onder de aandacht gebracht binnen het CIOS.

De samenwerking met het CIOS inzake FSYDK wordt 

geëvalueerd. Vanuit het CIOS is er in het schooljaar 2019-

2020 aandacht gegeven aan de Fryske Sporten: 

.. 36 leerlingen volgende het keuzedeel Fryske sporten

.. 10 studenten werden opgeleid tot kaatstrainer

.. de geplande Fryske sportdag werd geschrapt door corona

.. kennismakingslessen fierljeppen door 28 leerlingen

202200 (S)Cool on Wheels / Meet&Greet . 30 clinics (S)Cool on Wheels.

Fondsen aanschrijven voor clinics in 2020 en 

2021.

Het is gelukt om dekking te vinden voor 25 clinics. (o.a. via  

Beatrixoord en Fonds Gehandicaptensport door AON/FGS en 

een clinic door de school zelf gefinancierd).  

Beatrixoord heeft daarnaast ook al een toezegging gedaan 

voor de financiering van 15 clinics in 2021. 

De planning is door de lockdown verschillende 

keren aangepast/verschoven en een aantal clinics 

zijn uitgesteld naar 2021. Door de Covid-19 

maatregelen zijn uiteindelijk 19 clinics uitgevoerd.

. 20 clinics Meet&Greet.

Financiële dekking vinden voor clinics in 2021.

18x Meet & Greet’s georganiseerd. 

1x online ‘Meet & Greet – op afstand’ gerealiseerd. 

Door FB Oranjewoud en Beatrixoord zijn toezeggingen 

gedaan voor meet&greets in 2021. 

I.v.m. de lockdown van december is de laatste Meet 

& Greet afgelast. Deze staat gepland voor 2021. 
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Jeugd

Product- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)
202400 Alle kinderen doen mee . Onderzoeken mogelijkheden vervolg van project 

alle kinderen doen mee n.a.v. projectplan.

Dit project is niet uitgevoerd. Er is onvoldoende draagvlak binnen de 

beweegteams om te starten met het project ' sport 

jij ook' (te tijdsintensief). De begrote uren zijn 

ingezet bij jeugdfonds sport&cultuur en het 

ontwikkelen en implementeren van het 

volwassenfonds in Fryslân. 

202500 0-4 jaar . I.s.m. buurtsportcoaches een gezamenlijke 

aanpak realiseren die in tenminste drie 

gemeenten wordt uitgevoerd.

Samenwerking met diverse consultatiebureaus 

initiëren.

In samenwerking met de beweegteams ontwikkelen we een 

aanbod voor 0-4 jaar. De gesprekken met consultatie 

bureaus waren positief en ook de GGD Fryslan staat in 

principe ook open om hier mee aan de slag te gaan. Door 

corona verliep het proces traag waardoor er nog concrete 

resultaten zijn geboekt.

Een pilotproject staat in 2021 op het programma.

. Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen. Deelgenomen aan een landelijke Webinar over het belang 

van bewegen van 0-4 jaar. 

Verklaring kleuren: volledig

grotendeels

niet gerealiseerd

meer / succesvol
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Werk voor Fondsen

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde 

activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)

202300 Jeugdfonds Sport Groei van 50 extra sportorganisaties waarmee Jeugdfonds 

Sport Friesland samenwerkt t.o.v. 2019 (750). 

Er zijn 24 nieuwe sportorganisaties verbonden aan JFS 

Friesland. Het aansluiten van de sportorganisaties zegt 

niet per se dat er meer/minder kinderen bereikt 

worden.

De coronabeperkingen hebben invloed 

gehad op de activiteiten.

JSF organiseert vijf netwerkbijeenkomsten om meer 

bekendheid te genereren voor het fonds met als doel 

verbinding versterken en nieuwe intermediairs werven. 

Er zijn diverse digitale sessies georganiseerd met 

buurtsportcoaches om de bekendheid van het fonds te 

vergroten. 

Vanwege corona en de geldende 

beperkingen zijn er geen fysieke 

ontmoetingen geweest.

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 is continue contact met alle buurtsportcoach teams 

in Friesland over Jeugdfonds Sport & Cultuur. In de 

uitvoeringsplannen van de beweegteams van Sport 

Fryslân is structureel aandacht voor de fondsen.

JSF ondersteunt 3.000 unieke kinderen in Friesland met 

sporten die anders geen lid waren geweest van een 

sportvereniging. 

2.302 kinderen zijn geholpen om deel te nemen aan 

sport via Jeugdfonds Sport Friesland.

Vanwege corona en de beperkingen in de 

sport heeft er een dip plaatsgevonden in de 

aanvragen van maart t/m juni. 

JSF verbindt 100 nieuwe intermediairs aan het fonds om de 

3.000 unieke kinderen te kunnen bereiken.

Er zijn 138 nieuwe intermediairs verbonden aan het 

Jeugdfonds Friesland.

JSF verlengt de samenwerking met de vijftien gemeenten en 

onderzoekt hoe de overige drie gemeenten aangesloten 

kunnen worden.

Alle samenwerkingen zijn verlengd en met de laatste 

drie gemeenten zijn gesprekken gevoerd.

Jeugdfonds Sport Friesland verkent verdere samenwerking 

met Jeugdfonds Cultuur Friesland met als doel te fuseren.

N.a.v. deze verkenning stelt Sport Fryslân een plan van 

aanpak op om de werkzaamheden van het Jeugdfonds 

Cultuur ook bij Sport Fryslân onder te brengen. 

Het fusietraject is met succes afgerond. De uitvoering 

van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland is per 1-1-

2021 belegd bij Sport Fryslân.

Jeugdfonds Sport Friesland verkent verder samenwerking 

met landelijke portal Sam&

In alle Friese gemeenten is per 1-1-2021 de 

samenwerking met Stichting Leergeld verbeterd en is 

overgestapt op het landelijke portal Sam& voor alle 

kinderen. 

203330 Volwassenenfonds Sport & Cultuur Start met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in 

Friesland:

Alle gemeenten worden bezocht met een pitch over het VF

We zijn aangesloten bij de landelijke portal van het 

Volwassenfonds en in 2020 is gestart met de acquisitie 

om Friese gemeenten aan te haken bij het 

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Vanwege corona is het bezoeken van 

gemeenten lastiger gebleken. Desondanks 

is het VFSC meerdere malen gepitcht in 

breed verband en in een divers aantal 

gemeenten op zowel ambtelijk als 

bestuurlijk niveau.

.. Minimaal 3 gemeenten sluiten aan in 2020

.. Minimaal 6 gemeenten spreken de intentie uit om in 2021 

.. aan te sluiten

.. Minimaal 100 aanvragen worden in 2020 verwerkt

Gemeente Waadhoeke heeft aangegeven per 1 januari 

2021 aan te sluiten als eerste Friese gemeente. 

Veel gemeenten zijn enthousiast over het 

VFSC. Echter vanwege onzekerheid over 

corona en algemene financiële zorgen bij 

gemeenten vergt het nog veel lobby en 

voorwerk alvorens er meer gemeenten gaan 

aansluiten.

Verklaring kleuren: volledig

grotendeels

niet gerealiseerd

meer / succesvol
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Senioren

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde 

activiteiten
code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom C geel of oranje 

is ingevuld)
203000 Servicepunt Senioren . Vraaggerichte ondersteuning seniorensport- 

docenten en buurtsportcoaches.

Hulpvragen van seniorensportdocenten en buurtsportcoaches zijn 

beantwoord.

. Samenwerking en afstemming in Platform 

Seniorensport Noord-NL.

Er is door Sport Fryslân deelgenomen aan het Platform 

Seniorensport Noord-NL. Samen is een visiedocument opgesteld over 

het belang van seniorensport en de opleiding van nieuw kader. Er 

zijn gesprekken met het CIOS gevoerd om de opleiding 

seniorensport een podium te bieden binnen het CIOS en de andere 

opleidingen van het Friesland College.

. Uitvoering ondersteuningsaanbod regeling Buma-

Sena voor docenten.

Docenten van MBVO/volksdansgroepen in onze database hebben het 

aanbod van de regeling Buma-Sena ontvangen waarmee ze korting 

krijgen. Normaal gesproken maken er ± 60 MBVO/Volksdansgroepen 

gebruik van deze regeling. 

I.v.m. de Corona lockdown en de 

MBVO/Volksdansgroepen geen 

beweegactiviteiten konden aanbieden, 

heeft Sport Fryslân voor tien groepen die 

zich voor de regeling hadden aangemeld 

in 2020  een compensatie aangeboden. 

. Tenminste twee keer per jaar informeren wij 

seniorensportdocenten via een nieuwsbrief. 

In juni, september en oktober is de nieuwsbrief aan 

seniorensportdocenten verstuurd.

. Verzorgen materialen uitleen aan docenten. Het materiaal is gecheckt en er is een aanzet gemaakt voor 

gebruikskaarten bij de materialen, in 2021 af te ronden.

Door Corona zijn er geen activiteiten en is 

geen vraag naar materiaal.

. Informatieverstrekking aan senioren en senioren- 

sportdocenten (communicatie, website).

Tijdens de coronacrisis zijn beweegmogelijkheden gedeeld via de 

website www.sportfryslan.nl/frieslandactief/. Er is een extra 

nieuwsbrief verstuurd over de consequenties van de 

coronamaatregelen, en één over de compensatie van de Buma-Sena 

regeling. De informatie op de website is vernieuwd en heeft een 

duidelijke plaats gekregen.

203010 Deskundigheidsbevordering . Zorgen voor een actuele database van docenten. Er is een vragenformulier naar de docenten in onze database 

gestuurd om hun gegevens te actualiseren. Nieuw (opgeleide) 

docenten zijn toegevoegd aan de database. 

. Twee keer per jaar organiseren van een 

bijscholing voor docenten. 

Een bijscholing over de herstart activiteiten in coronatijd is in 

augustus georganiseerd voor ruim 30 deelnemers. 

De bijscholing met workshops ChiWalking en Golden Sports is 

voorbereid en kan op elk moment plaatsvinden zodra de 

maatregelen dit toelaten.

. Aanbieden van scholing aan buurtsportcoaches. In het najaar is via de BSC Academy een scholing seniorensport 

aangeboden en is informatie gedeeld over de opstartcursus OldStars 

Sport waaraan twee buurtsportcoaches hebben deelgenomen.

203020 Fit in Fryslân . In de nieuwe stichting Fit in Fryslân zijn in 2020 

minimaal 30 beweeggroepen geborgd. 

Elke groep heeft een gekwalificeerde sportleider.

40 sport- en beweeggroepen zijn per 1 januari 2021 aangesloten bij 

de stichting Fit in Fryslân.  

Voor elke groep is een sportleider aangepast sporten of een 

seniorensport docent aangesteld. 

Alle docenten zijn door Fit in Fryslân geïnformeerd over actuele 

ontwikkelingen en coronamaatregelen.

Er is een pagina over FiF toegevoegd op de site van Sport Fryslân en 

er zijn flyers ontwikkeld voor nieuwe groepen.

. 300 senioren en/of mensen met een chronische 

aandoening zijn wekelijks actief,

Door de  coronaperiode zijn een aantal activiteiten in 2020 niet 

wekelijks doorgegaan. Veel aandacht is gegeven aan het informeren 

van deelnemers en het aanbieden van digitale oefeningen. 

Door de coronaperiode kon er niet 

wekelijks worden gesport in de groepen.
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Senioren

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde 

activiteiten
code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom C geel of oranje 

is ingevuld)203030 Fittesten . Tenminste 4 fittesten in drie verschillende 

gemeenten. 

Deelname van in totaal 250 deelnemers. 

 De fittest Wijnjewoude is coronaproof uitgevoerd in samenwerking 

met MFC De Swingel en beweegteam Opsterland. 45 personen (max. 

voor deze uitvoering) hebben deelgenomen.

Geplande fittesten in Leeuwarden (4x) en 

Bakkeveen zijn wel in voorbereiding 

coronaproof gemaakt, helaas door Covid-

91 maatregelen niet uitgevoerd en 

doorgeschoven naar 2021.

203040 Sociaal Vitaal . Uitvoering project in de gemeente Waadhoeke 

(Franeker) 

Project Sociaal Vitaal is begin maart gestart met een fittest in 

Franeker. Na de fittest is er voor een kleine 20 deelnemers een les in 

maart en een les in oktober geweest. 

Deelnemers en docent zijn beperkt door 

de maatregelen. Tussentijds zijn er over 

de voortgang contacten geweest met alle 

partijen.

. Financiering vinden voor een nieuw project in 

Bolsward i.s.m. Sociaal Collectief

In Bolsward is eerste aanzet gedaan om Sociaal Vitaal te realiseren 

met toezegging van financiering door ZonMw. De zes 

samenwerkingspartners geven hier in achttien maanden,  van 

januari 2021 t/m juni 2022, uitvoering aan.

203050 OldStars Sport . Informeren van sportverenigingen (zeven 

sporten) over OldStars Sport voor 60-plussers. 

Organiseren van tenminste twee bijeenkomsten, 

het ondersteunen van initiatieven en het 

opleiden/scholen van trainers OldStars. 

Bijeenkomst voor de rugbyverenigingen is georganiseerd. 

Sportverenigingen zijn via de nieuwsbrief Verenigingen 

geïnformeerd. Nieuwe initiatieven zijn i.s.m. met Ouderenfonds en 

buurtsportcoaches ondersteund.

De opstartcursus (= eerste deel trainersopleiding) is in Noord-NL 

georganiseerd op 30 november.

In verband met de coronamaatregelen is 

de tweede bijeenkomst uitgesteld naar 

2021.

De verdiepingscursus is eveneens 

uitgesteld naar 2021. 

203060 Doortrappen . De interventie 'Doortrappen' wordt verder 

uitgerold. 'Doortrappen' heeft de ambitie dat 

ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. 

Minimaal 6 gemeenten doen mee en meer 

verbinding wordt gelegd met de 

buurtsportcoaches en de Fietsersbond

15 Friese gemeenten doen in 2020 mee aan het programma 

doortrappen. In het coronajaar zijn fietsactiviteiten opgezet en 

uitgevoerd voor en met ouderen, de routes zijn getest door 

senioren. 

Met de Fietsersbond zijn in de provincie doortraproutes vastgesteld. 

De buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol bij de uitvoering 

van activiteiten. In september organiseerde wij i.s.m. het ROF een 

interactieve meeting met twaalf buurtsportcoaches en de 

Fietsersbond. 

203070 Kracht van Ouderen . Opzetten van een project om ouderen in drie 

dorpen in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel 

sociaal en fysiek te activeren.

De projectgroep is vier keer bijeen geweest om de uitvoering van het 

project voor te bereiden.

In september is met de projectgroep 

besloten niet verder te gaan met de 

uitvoering. Er bleek te weinig draagvlak. 

. Voldoende financiering vinden om het project uit 

te kunnen voeren.

Er is een gesprek geweest met Streekwurk en een aanvraag 

ingediend bij Iepen Mienskipfûns. Er zijn verschillende fonds- en 

subsidieaanvragen onderzocht en gedaan.

Er is geen financiering gevonden om het 

project uit te voeren.

203080 Nieuwe initiatieven . Ontwikkelen en initiëren van nieuwe initiatieven 

om senioren in beweging te krijgen.

.. Er is een programma voetbalfitness ontwikkeld

.. Met Golden Sports worden nieuwe locaties in Friesland opgestart

   en we organiseren we een meeting voor beweegprofessionals

.. Met IVN Noord is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een

   programma bij zorginstellingen.

.. Sport Fryslân sluit aan bij het programma Cognitieve Fitness  

.. Er is een Expertteam Seniorensport binnen Sport Fryslân gestart

   (met buurtsportcoaches)

.. Een provinciaal plan seniorensport opgesteld (visie en aanpak)

Verklaring kleuren: volledig

grotendeels

niet gerealiseerd

meer / succesvol
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Specifieke Doelgroepen

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)
203300 Informatie / coördinatie . Vanuit landelijke ontwikkelingen en signalen uit 

de provincie worden kansen verkend om inactieve 

mensen in beweging te brengen. 

Samen met landelijke partners zijn twee aanvragen gedaan 

voor projecten Maatschappelijke Diensttijd, gericht op 

jongeren van 14-20 jaar. 

Met de landelijke stichting Galm is door Sport Fryslân een 

aanvraag geschreven voor de subsidieronde eenzaamheid 

uit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.  

. In 2020 is minimaal één nieuwe interventie voor 

een kwetsbare groep mensen uitgevoerd.

Alle drie bovengenoemde aanvragen zijn gehonoreerd en 

zijn in het najaar van 2020 gestart met de 

voorbereidingen. Uitvoering van de activiteiten volgt in 

2021. Het gaat om drie interventies:

.. Grensverleggers - ontwikkelingsprogramma voor 

(kansarme) jongeren

.. Sociaal Vitaal - gericht op het betrekken van eenzame 

ouderen (zie ook senioren)

.. Wereldmeiden - Meiden (14-25 jaar) begeleiden 

leeftijdsgenoten met een vluchtelingenstatus naar sport en 

beweegactiviteiten

. Implementatie gezonde leefstijl en beweegnorm 

in het revalidatieproces.

Sport Fryslân deelt haar expertise in de projectgroep sport 

en bewegen van Revalidatie Friesland. In 2020 is een pilot 

gestart om klinische revalidanten bekend te maken met de 

beweegnorm/beweegrichtlijnen voor volwassenen. Als 

patiënten bekend zijn met de beweegnorm worden ze 

gemotiveerd om te blijven bewegen als zij in de 

thuissituatie zijn. In 2021 worden de resultaten van de 

pilot gedeeld. 

203310 Eurofit . In 2020 is er één groep met nieuwe mensen 

gestart.

We hebben een aanvraag gedaan bij Stichting de Friesland. 

Deze aanvraag is niet gehonoreerd, maar ze staan wel 

achter het idee om lokaal bij verenigingen een aangepast 

plan uit te voeren. Hierover zijn we in gesprek met de 

Stichting en de Friesland. Wordt vervolgd in 2021.

Niet uitgevoerd i.v.m. corona. We hebben geen 

financiering kunnen vinden.

203320 Sportloket . Het project sportloketten wordt gecontinueerd 

(Beetsterzwaag-Dokkum-Heerenveen-Sneek) en 

vernieuwd c.q. uitgebreid (Leeuwarden-Drachten). 

De sportloketten zijn in 2020 door de corona gedeeltelijk 

operatief gebleven. Een aantal patiënten zijn via het 

sportloket doorgestroomd naar sport- en 

beweegactiviteiten. 

. in 2020 wordt meer ingezet op een leefstijladvies 

en worden nieuwe loketten geïnitieerd in het MCL 

en Nij Smellinghe. 

Samen met Revalidatie Friesland zijn in 2020 gesprekken 

gevoerd om de sportloketten door te ontwikkelen naar 

leefstijlloketten. Wij sluiten ons hiermee aan bij de 

landelijke ontwikkelingen. 

Door Corona geen actieve acties in MCL Leeuwarden 

en Nij Smellinghe. 

Verklaring kleuren: volledig

grotendeels

niet gerealiseerd

meer / succesvol
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Gehandicapten

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)
204000 Servicepunt . Hulpvragen (per mail en telefonisch) 

beantwoorden.

Ruim 150 hulpvragen zijn behandeld. Bijna 75% van de 

hulpvragen gaat over vraag/aanbod sportmogelijkheden, 

verder aanvragen voor clinics, doorsturen van informatie 

derden, beschikbaarheid sportmateriaal, inzet/acties 

studenten en financiën. 

. Werkbezoeken ambassadeurs inplannen. Een aantal werkbezoeken zijn voorbereid maar niet 

doorgegaan i.v.m. de coronamaatregelen. 

Actie koppelen is wel gestart echter i.v.m. het niet 

actief zijn van de sportorganisaties (door Covid-19) 

doorgeschoven naar 2021.

Coördinatie en afstemming. Volgen van landelijke ontwikkelingen, implementeren 

interventies en delen van kennis met gemeenten, 

buurtsportcoaches en sportaanbieders. 

204010 Netwerkbijeenkomst . Organisatie van een provinciale 

netwerkbijeenkomst. 

Op 5 maart 2020 hebben 42 professionals deelgenomen 

aan de netwerkbijeenkomst gehandicaptensport. De 

tafelgesprekken met ervaringsdeskundigen uit de praktijk 

waren een succes. Deelnemers waren beleidsambtenaren, 

wethouders, buurtsportcoaches en bestuursleden en 

trainers van sportverenigingen. 

204100 Inclusief Bewegen . Organiseren van ambassadeursbijeenkomsten.

Formeren van regioteams.

Beleidsnotitie gehandicaptensporten afronden. 

.. Drie bijeenkomsten georganiseerd, waarvan twee online. 

Er zijn wethouders van zeven Friese gemeenten 

ambassadeur gehandicaptensport. 

.. Er zijn vier regioteams gerealiseerd met 

buurtsportcoaches die aangepast sporten in hun 

portefeuille hebben. Alle 18 gemeenten doen mee in de 

regio's Noordwest-Noordoost-Zuidwest-Zuidoost.

.. De beleidsnotitie is verzonden aan alle 

beleidsambtenaren sport van de Friese gemeenten en een 

toelichting is verzorg tijdens het vakoverleg. 

. Uitzetten en verwerken van een provinciale 

behoeftepeiling.

Organisatie van een symposium 'bewegen als 

medicijn'. 

Inventarisatie beschikbaarheid van subsidies voor 

mensen met een beperking die willen sporten 

(naast de sporthulpmiddelen regeling vanuit de 

WMO).

De inventarisatie subsidies voor mensen met een 

beperking die willen sporten is afgerond.

Met twee ambassadeurs (wethouders) gehandicaptensport 

en een wethouder sociaal domein zijn de contouren voor 

een symposium besproken. 

De behoeftepeiling en het symposium zijn verplaatst 

naar 2021. 

204200 Campagne . Ontwikkelen en uitrollen van een campagne om 

meer Friezen met een beperking in beweging te 

krijgen. 

De campagne en regionale bijeenkomsten zijn 

verplaatst naar 2021. 

. Organiseren van vier regionale bijeenkomsten 

waar Friezen letterlijk kennis kunnen maken met 

lokale aangepaste sport- en beweegaanbod. 

204210 Uniek sporten . Up to date houden van gegevens op de website.

Aanspreekpunt voor alle Friese verenigingen met 

aangepast sport- en beweegaanbod. 

Sportorganisaties kunnen zelf wijzigingen aangeven en 

worden twee keer per jaar (begin jaar en begin seizoen) 

bevraagd of gegevens kloppen. De reacties worden 

verwerkt in de update.                                     

Vragen van sportaanbieders worden afgehandeld of 

overgedragen aan de betreffende buurtsportcoach in de 

gemeente.  
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Verenigingen

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)
205000 Coördinatie en netwerk . Twee keer per jaar wordt het Fries bonden- en 

werkveldoverleg georganiseerd.

I.v.m. Corona heeft het overleg niet in de reguliere vorm 

plaatsgevonden. Wel is er veelvuldig online contact/overleg 

geweest, in verschillende samenstellingen, met zowel 

bonden als lokale verenigingsondersteuners. Zwaartepunt 

lag op de Corona maatregelen en alles wat er mee 

samenhing. 

. Afstemming en samenwerking met 

Verenigingsondersteuners Beweegteams 

gemeenten in Friesland. 

Diverse (online) sessies georganiseerd met de meeste 

aandacht voor de Corona maatregelen en alles wat er mee 

samenhing. 

. Afstemming en samenwerking met voornamelijk 

Noordelijke SK12 partners m.b.t. 

Verenigingsadvies. 

Er is/wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op het 

gebied van Verenigingsadvies. Tevens is er gestart met een 

pilot vanuit een landelijke ontwikkeling om meer structuur 

aan te brengen in het verenigingsadvieslandschap. In 2021 

wordt dit nader uitgewerkt.

. Afstemming en samenwerking met het landelijke 

organisaties, o.a. NOC*NSF (platform 

Verenigingsadvies, Regionale verbindersrol, 

Adviseur Lokale Sport en Procesbegeleider Rabo 

Club Support). 

De verschillende rollen die wij bekleden namens/samen 

met NOC*NSF zijn naar tevredenheid uitgevoerd en 

worden gecontinueerd in 2021. 

205010 Adviseur Lokale Sport . Advisering over het maken en uitvoeren van het 

lokale sportakkoord. Op basis van 

ondersteuningsbehoefte worden services ingezet. 

Sport Fryslân heeft in acht gemeenten een Sportformateur 

geleverd die het lokale sportakkoord heeft vormgegeven, 

gerealiseerd in 2019 en 2020. Lokale beweegteams, maar 

ook regiomanagers, hebben een rol in de uitvoering van 

het sportakkoord. 

. De rol van Adviseur Lokale Sport wordt vervult in 

10 gemeenten in Fryslân. 

De rol van Adviseur Lokale Sport is vervuld in tien 

gemeenten in Fryslân. Deze rol wordt ook 2021 

gecontinueerd. 

205030 Campagne & Communicatie . Direct mail inzetten - informeren clubs 

ontwikkelingen met gebruik van publicaties - 

website - social media.

Wekelijks zijn berichten gecommuniceerd aan 

verenigingen via social media. Met de intrede van Corona 

hebben we in eerste instantie iedere twee weken een 

nieuwsbrief gestuurd; met accent op de Corona 

maatregelen, maar ook de mogelijkheden die er wel waren 

en de beschikbare financiële tegemoetkomingen. Na de 

zomer is overgestapt naar maandelijks nieuwsbrief.

205100 Helpdesk en advisering . Advisering en ondersteuning op verschillende 

thema's t.a.v. het worden/blijven van een Vitale 

Sportvereniging. 

Door Corona lag bij de meeste verenigingen de prioriteit 

bij overleven i.p.v. ontwikkelen. Daar is wat ons betreft ook 

de meeste advisering en ondersteuning op geweest. 

In opdracht van de Provincie hebben we de voucher 

regeling, t.a.v. extra zomeractiviteiten, uitgewerkt en 

uitgevoerd, beschrijving van deze activiteit bij projecten. 

205110 Scholingsaanbod . Provinciale scholingskalender opstellen / delen 

(i.s.)m. stakeholders.

Scholingskalender is opgesteld en wordt continue 

bijgewerkt. 

. Scholingsaanbod actuele thema's, workshops en 

themabijeenkomsten (maatwerk en open aanbod).

Er is o.a. aanbod geweest op het gebied van Sociale 

hygiëne/IVA, maar met name op Corona gerelateerde 

onderwerpen. Daarnaast zijn verenigingen op maat 

geholpen met versterken van organisatiekracht. Dit heeft 

bijna allemaal online plaatsgevonden. 
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Verenigingen

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)
205200 Projecten . Voor projecten die te "groot" of nieuw zijn binnen 

de reguliere taken wordt een apart project voor 

opgestart. 

We zijn geselecteerd door NOC*NSF om deel te nemen aan 

een Proeftuin t.a.v. Clubkadercoaching. Dit is gestart in 

2020 en wordt gecontinueerd in 2021. Dit programma 

helpt verenigingen (trainers en coaches) met de waarden 

van  een positieve sportcultuur; sociaal veilig - pedagogisch 

en inclusief.  

In opdracht van de Provincie hebben we de voucher 

regeling, t.a.v. extra zomeractiviteiten, uitgewerkt en 

uitgevoerd. Tevens hebben we samen met Streekwurk, 

Doarpswurk en Keunstwurk gewerkt aan een 

Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân 

die extra kosten moesten maken om, Coronaproof, hun 

kernactiviteiten uit te kunnen blijven voeren. 

195110 Team:Fit . Er zijn 30 verenigingen of accommodaties bezocht 

voor een kantinescan.

Er zijn vijftien nieuwe verenigingen geholpen (digitaal of 

fysiek). Vanuit de bijeenkomst met Sligro Drachten staan 

nog vijf verenigingen op de wachtlijst om na de lockdown 

weer te bezoeken. Er is regelmatig contact met de JOGG-

regisseurs.

Door corona hebben we minder verenigingen 

kunnen bezoeken. Desondanks hebben we toch 

mooie resultaten geboekt.

. Er zijn acht nieuwe certificaten voor Gezondere 

Sportkantine behaald en drie hercertificering.

Er zijn vier nieuwe certificaten en drie hercertificeringen 

behaald.

195600 Duurzaamheid . Effecten van het programma 'De duurzame 

sportvereniging' zijn onderzocht en gedeeld.

De resultaten van het onderzoek: 

.. 77 verenigingen hebben vanuit eerdere energiescan al 

actie ondernemen of los vanuit ons (bijvoorbeeld via 

SportStroom) stappen genomen.

..19 verenigingen hebben wel plannen, maar kunnen dit 

op dit moment niet of bespreken dit in het bestuur.

.. 5 verenigingen hebben via ons aanvraag gedaan voor 

begeleidingstraject en 4 verenigingen hebben zich 

aangemeld. 

.. 57 verenigingen die nog niets hebben gedaan vanuit 

energiescan / waar geen reactie van is gekomen.

.. Er zijn totaal 44 trajecten aangevraagd bij NOC*NSF in 

Fryslân (ook door andere partijen).

Verklaring kleuren: volledig

grotendeels

niet gerealiseerd

meer / succesvol
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Data en informatie

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)
207000 Datacentrum . Eind 2020 hebben we een model ontwikkeld op 

welke manier we de impact van sport en bewegen 

in Friesland laten zien.

Er zijn gesprekken geweest met de Hanzehogeschool 

Groningen en Alexander Impact. Deze 

samenwerkingspartners hebben de opdracht aangenomen 

om een voorstel op te stellen hoe we de impact van sport 

en bewegen kunnen presenteren. 

Wij verwachten het voorstel in 2021. 

207010 Dataverzameling . Eind 2020 hebben we eigen data van 15.000 

kinderen tussen 4 en 12 jaar over het lid zijn van 

een sport en de motieven om wel/niet te sporten.

We hebben in twee gemeenten een vragenlijst afgenomen 

(Weststellingwerf en Opsterland). De resultaten moeten 

nog uitgewerkt worden. 

. Eind 2020 hebben we alle sportverenigingen uit 

vier gemeenten in Fryslân een overzicht op 

organisatiekracht.

Door corona zijn andere prioriteiten gesteld. We 

hebben vooral contact gehad met de verenigingen 

over hoe het met hen gaat en geadviseerd over 

financiële ontwikkelingen en steunmaatregelen. 

Deze resultaten nemen we mee in het onderzoek in 

2021.

Verklaring kleuren: volledig

grotendeels

niet gerealiseerd

meer / succesvol
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Sport Fryslân Vaststelling 2020 Helpdesk, communicatie en innovatie

Project- Naam activiteit Uitgevoerd Activiteiten benoemd bij aanvraag Activiteiten uitgevoerd Toelichting bij niet geheel uitgevoerde activiteiten

code (zoals in beschikking opgesomd) ja/nee (in te vullen als in kolom B geel of oranje is 

ingevuld)
207100 Projectondersteuning . Intermediairs zijn op de hoogte van nieuwe 

ontwikkelingen; nieuwe programma's worden in 

Fryslân geïmplementeerd.

.. Informatie is gedeeld met partners in het sport- en  

maatschappelijk netwerk, met name gericht op sport- en 

beweegmogelijkheden tijdens corona.

.. Samen met de provincie en provinciale stakeholders is de 

regeling zomeractiviteiten uitgezet.

.. In samenwerking met de GGD is een start gemaakt met 

het gezondheidsonderzoek volwassenen (inclusief 

beweegcomponenten).

.. We zijn een onderzoek gestart hoe we effectmeeting en 

het zichtbaar maken van de impact van sport en bewegen 

vorm kunnen geven.

. Onderhoud en beheer van het aangepaste sport- 

en beweegaanbod op Unieksporten.nl. 

150 hulpvragen zijn beantwoord.

Het aanbod op unieksporten is geactualiseerd en er wordt 

gewerkt aan een extra tool om hulpmiddelen voor het 

aangepast sporten te lenen via deze site. 

. Het team van Fryske parasporthelden wordt in 

stand gehouden, ondersteund en de sporthelden 

worden ingezet bij activiteiten.

Ondanks corona is het gelukt een interactieve sessie te 

houden met de parasporthelden. Een aantal 

parasporthelden zijn bij ingezet (fysiek en online) bij 

diverse activiteiten. 

Communicatie . Contacten met de pers worden gecontinueerd, en 

we versturen minimaal 30 persberichten. 

Door de lockdown en de beperkende coronamaatregelen 

zijn minder activiteiten georganiseerd waardoor ook 

minder persberichten zijn verstuurd. 

. 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. 

Twitter: 3.145 volgers, 1989 volgers via Facebook, 686 

volgers Instagram, LinkedIn: 1732 volgers. Website: 16.000 

unieke bezoekers die in totaal 78.875 pagina’s hebben 

bekeken. 

. In samenwerking met de Friese media en de 

provincie organiseren we het Friese Sportmoment 

van het jaar.

Dit jaar is het Sportmoment van het jaar vervallen door 

corona. Er is een advertentie in de LC geplaatst en online 

bekend gemaakt dat het Sportmoment van het jaar geen 

doorgang heeft gevonden. 

207200 Sportlab . Eind 2020 zijn er drie nieuwe producten en 

diensten ontstaan vanuit innovatie/Sportlab.

Binnen het thema BIOR is gestart met een pilot 

Assetmanagement samen met Antea Group.

Een concreet product of dienst verwachten we in 

2021.

Verklaring kleuren: volledig

grotendeels

niet gerealiseerd

meer / succesvol
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