
 

 

Verslag#5 Thema Inclusief Sporten en Bewegen 

1) 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).  

2) 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.    

De Life Goals methodiek zal in Enschede nog meer uitgerold worden. Hij is in dit thema nog 
niet heel veel besproken als concreet actiepunt, maar dekt op allerlei vlakken de lading van 
het thema. Met name op het gebied van een centrale methodiek voor de kwetsbare 
doelgroep. 
 

www.enschedeactief.nl wordt echt gebruikt als de vindplek voor het beweegaanbod in 
Enschede. Ook vanuit dit thema en de doelgroepen waarmee wordt gewerkt gaat dit een 
prominente rol krijgen in de vindbaarheid van het aanbod voor zowel de inwoner als de 
aanbieder. 

 

http://www.enschedeactief.nl/
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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. 

Passend sporten. Breed aanbod voor kinderen die tussen wal en schip vallen. Kleine groep. 
Begeleiding. Weerstand, verschillende beweegactiviteiten van scouting tot ponyrijden. Ideale 
plaatje is dat deelnemers doorstromen naar passen beweegaanbod. 

Enschede: pilot draaien. 1 á 2 jaar verschillende groepen draaien. Passend aanbod en 
vereniging vinden om dit traject te borgen. Inzet van vouchers voor kennisdeling en 
kennisoverdracht voor deze doelgroep.  

 
 

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

Aanhaken op de Regenboogdagen in oktober 2021. Concrete acties met 
aanvoerdersbanden voor alle aanvoerders in Enschede gedurende dit sportweekend. 
Tevens een herkenning van ondersteuning door een vlag op het sportcomplex.  

Daarnaast inhoudelijk bewustwording en creëren van laagdrempeligheid en informatie 
omtrent diversiteit in de sport. Iedereen mag meedoen.  

Bas Schreurs gaat kijken of er gedurende de wedstrijden van het Nederlands Elftal heren en 
dames in Enschede hier aandacht aan kan worden gegeven.  

 

Algemeen 

#hardgaan053 draait nu in Enschede. Een jongerenoffensief gedurende de corona-periode 
waarin Concordia (cultuur), Alifa (jongerenwerk/welzijn) en Sportaal (sport) de handen ineen 
hebben geslagen om een breed aanbod aan activiteiten en kansen voor de jeugd van 14 t/m 
27 jaar aan te bieden.  

Sanne Dijkstra heeft aangeboden het Instagram-kanaal van het ROC van Twente in te 
zetten ter promotie van #hardgaan053.  

Er is weer een nieuwe ronde Maatschappelijke Diensttijd subsidieaanvragen geweest. 
Hiervoor hebben Life Goals, Wereldmeiden en FC Twente Scoren in de wijk (Eredivisie) zich 
ingeschreven. Dit traject dient maandag afgerond te worden, bij een nieuwe ronde zal 
Jasper de partijen informeren.  

De financiële verdeling voor 2021 is in grote lijnen gemaakt. Deze is besproken en is 
voorlopig als volgt (zie volgende pagina). 
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2021 

Aanbod Samenwerking Euro’s 

Passend Sporten FC Twente Scoren in de Wijk (Bas Schreurs) 

FC Twente Scoren in de Wijk (Jelle Schiphorst) 

Sportaal (Roy Elferink) 

€7.500 

Aanvoerders Regenboog Gemeente Enschede (Lotte ten Vaarwerk) 

Sportaal (Jasper Agelink) 

Sportaal (Mattijs van den Berg) 

Vizier (Carla van Dijk) 

FEV + JBF (Rutger Jan Bevers) 

€2.500 

Enschede Actief 

campagne 

Sportaal (Manon Huinink) €5.000 

Life Goals methodiek Sportaal (Jasper Agelink) 

Gemeente Enschede (Nancy Gerritsen) 

Life Goals (Shahira van der Zon) 

€5.000 

   

TOTAAL  €20.000 

   


