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Aantal deelnemende partijen

Ideeën over het akkoord

Totaal uitgegeven budgetten
2020/2021/2022

Website Sportakkoord

45

Onderverdeeld in 4 verschillende thema’s
inclusief sporten en bewegen

vitale sport- en beweegaanbieders

vaardig in beweging van jongs af aan

gezond door sport en bewegen

Inkomsten      € 80.000
Uitgaven         € 29.383,20
Gereserveerd € 17.950
Saldo totaal    € 32.666,80

Regiegroep

Berry Hellegering
Sportservice De Vallei

Henk Kuiper
Sportraad Wageningen

Odin Wenting (voorzitter)
Odin Wenting Bouwadvies

Ambassadeurs

Marjolein Bartels-Arntz
NVLTB

Digna Vleeming-van Holland
OBS de Nijenoord

Astrid Wildekamp
SKV

Aantal ingediende projectaanvragen

32
Aantal goedgekeurde projectaanvragen

28

Project 13

Bergrace avond wandel 4-daagse

toegekend bedrag:
€ 535

thema
Gezond door sporten en bewegen

partner
Stichting van Berg tot Bergrace

inhoud
Een bijdrage aan de organisatie van de 
avond wandel 4-daagse voor basisscholieren, 
gericht op de sportieve activiteiten.

Project 14

Tenniskids@school

toegekend bedrag:
€ 1.750

thema
Vaardig in beweging van jongs af aan

partner
KNLTB, Menzis, lokale tennisaanbieders en
basisscholen

Project 15

Trainingsprogramma asielzoekers/vluchtelingen

toegekend bedrag:
€ 440

thema
Inclusief sporten en bewegen

partner
Pallas ‘67

Project 16

TTV shot: Oldstars tafeltennis

toegekend bedrag:
€ 750

thema
Vitale sport- en beweegaanbieders

partners
TTV Shot ism Nationaal Ouderenfonds

Project 17

Schoolsurvivalzwemmen Zwembad de Bongerd

toegekend bedrag:
€ 3.000

partners
Wageningse basisscholen
& Zwembad de Bongerd

inhoud
Een bijdrage geleverd aan de organisatie van 
schoolsurvivalzwemmen voor Wageningse 
bassischolen. Spelenderwijs bezig zijn met 
zwemvaardigheid en veiligheid. 

Project 18

Zwemles statushouders

toegekend bedrag:
€ 2.000

partners
Vluchtelingwerk NL en Zwembad de Bongerd

Project 19

Zwemles SBO de Dijk groep 5 t/m 8

toegekend bedrag:
€ 2.500

partners
Zwembad de Bongerd en SBO de Dijk

Project 20

Beweegspellen stadsboerderij

toegekend bedrag:
€ 500

partners
Stadsboerderij

thema
Vaardig in beweging van jongs af aan

Project 21

Uni2move, krachttraining voor ouderen

toegekend bedrag:
€ 2.500

partners
Clevermove & WUR

Project 22

Renovatie speelveld Roghorst

toegekend bedrag:
€ 3.000

partners
Piekschool, de buurt, gemeente Wageningen 
en Sportservice De Vallei

Project 23

Touch rugby, door RC Wageningen

toegekend bedrag:
€ 500

partner
RC Wageningen 

Project 24

Aanvulling frisbeekastjes

toegekend bedrag:
€ 210

partners
Frisbeevereniging Discover

inhoud
Bijdrage voor nieuwe frisbees zodat er in het 
Torkcpark en in park Noord-West de 
aankomende jaren van de frisbees gebruik 
gemaakt kan worden.

thema
Vitale sport- en beweegaanbieders

Project 25

Het volgen van trainersscholing bij 
badmintonvereniging Kantjils

toegekend bedrag:
€ 283,56

partner
Kantjils, Badmintonbond

inhoud
Bijdrage voor trainersscholing. Zodat er 
voldoende competente trainers binnen de 
vereniging zijn.

Project 27

Sport@school project

toegekend bedrag:
€ 2.200

partner
Pantarijn en Sportservice De Vallei

inhoud
Sportief programma voor leerlingen van het 
Pantarijn, onder schooltijd. Verzorgt door 
Sportservice De Vallei i.s.m. lokale sport- en 
beweegaanbieders.

Project 26

SAM Beweegkliko op de Piekschool

toegekend bedrag:
€ 500

partners
Piekschool en Sportservice De Vallei

inhoud
De SAM beweegkliko bestaat uit een 
verrijdbare kliko met inspirerend sport- en 
spelmateriaal. Dankzij de combinatie van 
leuke materialen en bijbehorende 
spelkaarten kan er eindeloos gesport en 
gespeeld worden tijdens de pauzes of na 
school.

Project 28

Valpreventie voor senioren

toegekend bedrag:
€ 3.000 

partners
Fysiotherapie Groothuis en Sportservice De 
Vallei

status
Het verzorgen van meerdere cursussen 
valpreventie voor senioren.

inhoud
Een bijdrage geleverd aan de organisatie van 
het evenement tenniskids@school voor 1000 
leerlingen uit de regio Wageningen, 
Bennekom en Renkum.

inhoud
Een hardloop/atletiek programma voor 
asielzoekers/vluchtelingen.

inhoud
Een bijdrage geleverd aan de opzet van 
nieuw sportaanbod, Oldstars tafeltennis 55+.

thema
Vitale sport- en beweegaanbieders

thema
Inclusief sporten en bewegen

inhoud
Een bijdrage geleverd aan het zwem A-B-C 
voor een tiental statushouders.

thema
Vaardig in beweging van jongs af aan

inhoud
Een bijdrage geleverd aan het zwem A-B-C 
voor een tiental leerlingen van SBO de Dijk.

inhoud
Een bijdrage aan de realisatie van 
beweegspellen voor kinderen op de 
stadsboerderij.

inhoud
In een 24-weeks traject (UNI2MOVE) volgen 
ouderen krachttraining bij een 
gespecialiseerde trainer en krijgen zij 
uitgebreide voedingsbegeleiding door 
diëtisten in combinatie met professionele 
e-learnings over voeding.

thema
Gezond door sporten en bewegen

thema
Vaardig in beweging van jongs af aan

inhoud
Bijdrage aan de renovatie van speelveld de 
Roghorst. 

thema
Vitale sport- en beweegaanbieders

inhoud
Bijdrage aan de opzet van nieuw 
sportaanbod bij Rugbyclub Wageningen.

thema
Vitale sport- en beweegaanbieders

thema
Vaardig in beweging van jongs af aan

thema
Vitale sport- en beweegaanbieders

thema
Gezond door sporten en bewegen

Klik hier
voor een overzicht van de
projecten die al eerder zijn
gehonoreerd

Sportservice
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Sportservice
                                              De Vallei

https://www.sportraadwageningen.nl/sportakkoord/
http://downloads.sportservice-ede.nl/infographic-sportakkoord.pdf

