
 

 

Verslag#3 Thema Inclusief Sporten en Bewegen 

Maak een totaaloverzicht van alle sport/beweeg activiteiten die er voor de 
doelgroepen georganiseerd gaan worden (1 loketfunctie). Betrek hier ook de nieuwe 
ervaringen die tijdens de c-crisis zijn opgedaan (heb oog voor het nieuwe bewegen).        

 
Sport en beweegaanbod van doelgroepen moet wijk- en vraaggericht uitgevoerd 
worden, zodat aansluiting plaatsvindt  vanuit de doelgroep zelf. Door samenwerking 
met welzijn en cultuur ontstaan extra mogelijkheden.  

 

Actiepunten 1 en 2 zullen samen worden gevoegd en Jasper zal hiervan de aanvoerder zijn 
en een overleg plannen voorafgaand aan de volgende gezamenlijke bijeenkomst. 
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Extra aandacht voor aangepast sporten via sport- en beweegaanbieders. Bij de sport- 
en beweegaanbieders is behoefte aan professionele begeleiding. Bij sporters is het 
van belang toegang te hebben tot goede voorzieningen (WMO). Maak hierbij gebruik 
van regionale afstemming en het "Iedereen doet mee" manifest. 

Zeer goede input vanuit Daan en Sanne m.b.t. inzet studenten ROC van Twente en het 
opleiden hiervan voor de kennisverbreding van het aangepast sporten. Hierin zal een 
samenwerking gezocht worden met FC Twente Scoren in de Wijk om te bekijken of het 
project dat zij hebben in Hengelo ook voeten in de aarde in Enschede kan krijgen. 

Aanvulling achteraf: Vanuit Sportaal wil graag Roy Elferink vanuit zijn rol als sportregisseur 
en zijn portefeuille speciaal onderwijs hier graag bij aansluiten en meedenken. 

 
 

 
Iedereen moet kunnen sporten, wat zijn of haar afkomst, cultuur, gender of 
geaardheid ook is. 

Lotte en Carla zullen hierin de kartrekker/aanvoerder zijn. Vanuit hun werkzaamheden zijn 
ze nauw betrokken bij de doelgroep. We gaan bekijken hoe we slimme samenwerkingen 
kunnen vinden in het sport als middel inzetten om de LHBT doelgroep nog meer te 
integreren in de (sport)samenleving. 

Aanvulling achteraf: De Federatie Enschedese Voetbalverenigingen wil in lijn met de KNVB 
een periode pakken waarin ze extra aandacht besteden aan de doelgroep. De lijntjes 
hiervoor zijn al gelegd en dit kan een praktische invulling geven aan de doelen. 

 

 

 


