
 

 

Verslag#6 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.    

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn in de week van 20 september uitgedeeld op alle 
basisscholen. Op 5 oktober hebben zich 890 kinderen aangemeld voor een kennismaking 
met een sport-, beweeg- of cultuuraanbod in Enschede. 

Meer informatie op: www.enschedeactief.nl  

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. 

Uitleg door Jelle Schiphorst over de aanleiding Passend Sporten. Deelnemer valt eigenlijk 
tussen het wal en schip. Een passend aanbod die inspeelt op deze wens was er in 
Enschede niet. Weerbaardheid, sport/spel, gastlessen sportverenigingen etc. zijn de zaken 
die zich hier voor de deelnemers voordoen. 

Kadertraining is hierin cruciaal. Hoe kan de club worden getraind om deze doelgroep 
langdurig op te vangen. Focus niet op veel verenigingen. Kwaliteit boven kwantiteit is de 
ervaring. Locatie Pathmoshal. Start is 26 oktober 15.30 – 16.30 uur. 20 weken. 12/15 
deelnemers. Samenwerking met specialist Rick Smit van So-Move.  

13 oktober is er een Studio Sportaal met het thema Passend Sporten.  

http://www.enschedeactief.nl/
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Iedereen moet kunnen sporten, wat zijn of haar afkomst, cultuur, gender of 
geaardheid ook is. 

In het weekend van 9/10 oktober dragen 140 aanvoerders van Enschedese sport- en 
beweegaanbieders de Regenboog aanvoerdersband.  

Op 20 oktober is er een Studio Sportaal met als thema Diversiteit in de sport. 

Vanaf januari zullen we bij sport- en beweegaanbieders in Enschede workshops starten 
onder de noemer Alliantie Gelijkspelen. Hier willen we de drempel voor LHBT+ deelnemers 
in de sport zo laag mogelijk maken. 

 

Algemeen 

* Life Goals groepen zijn gestart, Set Your Life Goals en Wereldmeiden. 

* DOS WK start met een G-afdeling 

* Twente’05 wile haar G-afdeling uitbreiden 

* EHV start met Old Stars op 20 oktober, kick-off clinic door Bovenlander & Bovenlander 

* Twente’05 en PW starten samen Old Stars afdeling genaamd ‘Kwiekman’ 
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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 

   


