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Met sportieve groet,
Peter van der Wens, voorzitter
Will Mossink, secretaris/penningmeester
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Wie zijn wij?

Hoe zijn we ontstaan?

Sportpunt Houten bestaat op dit moment uit een team
van vijf personen.

Op 1 oktober 2010 is Sportpunt Houten gestart.
Sportpunt Houten is een initiatief van de gezamenlijke
Houtense sportverenigingen en wordt financieel
ondersteund door gemeente Houten.

Robbert Bessems is de Sportmakelaar van Sportpunt
Houten en de combinatiefunctionarissen “Sport en
Onderwijs” zijn: Jolijn van de Giessen, Laura
Goudriaan, Eddie Heerings en Nikki Roon.
Dit gezelschap vormt een energiek en deskundig
team, waar de sport in Houten met tevredenheid een
beroep op kan doen.

Één sportinformatiepunt voor heel Houten.
Één gezamenlijke plek waar alle Houtense
verenigingen, maar ook de inwoners en andere
sportaanbieders van Houten met hun vragen naar toe
kunnen.
De inrichting van dit sportinformatiepunt is een
belangrijke mijlpaal in het sportbeleid van de gemeente
Houten.

Wat willen we bereiken?

 De sportaanbieders en inwoners van de gemeente Houten moeten bij problemen en vragen zich kunnen
wenden tot een zichtbare organisatie, waar de analyse plaatsvindt van het eventuele probleem en/of de
vraag en waar wenselijke hulp geboden wordt.
 De sportaanbieders en inwoners van de gemeente Houten moeten zich gesteund voelen door een
professionele sportorganisatie.
 Door de ondersteuning van het sportinformatiepunt moeten het sportklimaat en het sportfundament in de
gemeente Houten geoptimaliseerd en versterkt worden.






“De burgers, de sporters en de sportaanbieders
informeren, voorlichten en ondersteunen
op het gebied van sport en bewegen.”
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De sportorganisatie in 2015

Sportorganisatie

Onder dit activiteitenprogramma van de Sportmakelaar vallen de volgende
projecten: ken de verenigingen, jeugdledenbehoud = goud, financieel in
het gareel, wijksport, schoolsport, en maatschappelijk ondernemen in de
sportvereniging. Deze projecten bieden ondersteuning aan de
verenigingen.

Loketfunctie: ‘Ken de
verenigingen’
Online:
www.sportpunthouten.nl

Het doel van verenigingsondersteuning is versterking van de
draagkracht van verenigingen met specifieke aandacht voor efficiency en
effectiviteit van de bedrijfsvoering. Door eerst lokaal een verenigingsscan
bij verschillende sportverenigingen te doen, en daarmee in kaart te
brengen hoe het ervoor staat met de verenigingen, kan Sportpunt Houten
de juiste ondersteuning verlenen.

Sportcafés over
Maatschappelijke stage, 55+
Project ‘Positief coachen’

Ken de verenigingen gaat voornamelijk om advies geven aan burgers over
verenigingen. Projecten zoals jeugdledenbehoud = goud, wijksport en
schoolsport zijn projecten die bedoeld zijn om de burgers betrokken en
gemotiveerd te maken bij sport. Projecten zoals financieel in het gareel en
maatschappelijk ondernemen in de sportvereniging zijn bedoeld voor de
administratie en de werkwijze van de verenigingen.

JeugdSportPas en U-pas: maken het voor kinderen
mogelijk om tegen lage betaling kennis te maken met
verschillende sporten en sportverenigingen.


Sport voor iedereen.
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De sportaccommodatie
Het doel van dit activiteitenprogramma is ervoor zorgen dat de
sportaccommodaties in Houten optimaal worden gebruikt. Het gaat om
multifunctioneel gebruik van de ruimte voor sport. Dit betekent dat wanneer
een vereniging op bepaalde tijden niet actief is, de ruimte op een andere
manier benut kan worden. Door andere sportverenigingen en voor andere
sporten.

De sportaccommodatie
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een vereniging op bepaalde tijden niet actief is, de ruimte op een andere
manier benut kan worden. Door andere sportverenigingen en voor andere
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Overal en zoveel mogelijk kunnen sporten.
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Sportieve VO school
Sportpunt Houten gaat voor een sportieve VO school. Tijdens schooltijd
worden op de scholen Houtens en het Wellant College verschillende
clinics aangeboden. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan in samenwerking met
Judovereniging Groot Houten, Capoeira, EDC Dans, Rugby. Op College
de Heemlanden wordt er op dinsdag een sportinstuif georganiseerd voor
de leerlingen. Doordat de leerlingen al op school zijn, is de drempel lager
om aan de clinics en sportinstuif mee te doen.

Verenigingsondersteuning
Om vanuit Sportpunt Houten verenigingen zo goed mogelijk te kunnen
ondersteunen is er een Verenigingsmonitor bij de verenigingen
afgenomen. Met de Verenigingsmonitor zijn de sterke en zwakke punten
van de verenigingen in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten
worden er persoonlijke adviezen opgesteld voor de verenigingen. De
uitvoering van de adviezen kan specifiek gericht zijn op één
sportvereniging, maar kan ook breed, voor meerdere sportverenigingen
bedoeld zijn.

Maatschappelijke stage:
“Sportverenigingen en
jongeren dichter bij elkaar
brengen, waarbij de
ontwikkeling en
ontdekking van talenten,
organiseren, mensenkennis,
(sociale) vaardigheden,
maar bovenal
samenwerken centraal
staan.”




Maatschappelijke stage
Jongeren van de middelbare school zijn vanaf schooljaar 2011/2012
verplicht een maatschappelijke stage te doen. Zij kunnen daarvoor ook
stage lopen bij een sportvereniging. Tijdens de stage kunnen ze kennis
maken met vrijwilligerswerk voor een ander of voor de samenleving
zonder dat ze ervoor worden betaald. Dit levert niet alleen
(talent)ontwikkeling op bij de jongeren, maar is ook gunstig voor de
verenigingen.
In overleg met de makelaar Maatschappelijke Stages van Van Houten &
Co ontwikkelt Sportpunt Houten een documentatiemap gericht op
maatschappelijke stages bij sportverenigingen. Daarnaast organiseerde
Sportpunt Houten verschillende workshops voor de verenigingen om te
zien hoe de maatschappelijke stages het beste uitgevoerd kunnen
worden.
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Ons vizier op de toekomst
Sportpunt Houten is in de nabije toekomst de plek in Houten om iets met sport te organiseren. Voor alle
doelgroepen is er een sport- of beweegaanbod georganiseerd of in kaart gebracht. Voor het onderwijs en
opvangorganisaties zijn complete sport- en beweegarrangementen ontwikkeld. Sportverenigingen
worden versterkt en vormen een samenwerkend netwerk.
Burgers, sporters en sportverenigingen kunnen met al hun vragen, over sport en bewegen, terecht bij het
Sportloket van Sportpunt Houten. De medewerkers zullen hun eigen kennis en de kennis van hun (sport)netwerk
gebruiken om zo snel mogelijk een adequaat antwoord te geven. Sportpunt Houten kan bij het starten van een
nieuw initiatief optreden als procesbegeleider of coördinator om uw wens in vervulling te laten gaan.
Sportpunt Houten heeft een duidelijk overzicht van al het sport- en beweegaanbod in de gemeente Houten,
georganiseerd en ongeorganiseerd. De vraag naar (onbestaand) sport- en beweegaanbod is een constante zorg
van de medewerkers zodat de laatste ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen wellicht kunnen
worden aangeboden binnen bestaande of in nieuwe organisaties. Immers, iedereen moet kunnen sporten of
bewegen.
Sportpunt Houten erkent het belang van de Brede School Houten. De medewerkers zorgen voor een functioneel
sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de beleving en wensen van de leerlingen. Sportpunt Houten streeft naar
doorgaande leerlijnen. Dat doen we door intensief samen te werken met het onderwijs, de opvang en het
(sport)buurtwerk. De sportlessen worden gegeven door ervaren en opgeleide trainers van sportverenigingen uit
Houten. Alleen zo kunnen wij garant staat voor de kwaliteit van de lessen.
Sportverenigingen worden sterker door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Sportpunt Houten staat midden
in de sportverenigingen zodat we weten wat er speelt. Alleen dan kan er door Sportpunt Houten proactief
ingespeeld worden op de behoeften van de sportbestuurders en sporters van de verenigingen.
Robbert Bessems, Sportmakelaar






Alle kinderen moeten kunnen sporten
Waarom is sporten belangrijk?
 Sporten is gezond
 Sporten is goed voor lichaam en geest
 Sporten is goed tegen overgewicht
 Sporten vergroot het zelfvertrouwen
en de discipline
 Sporten brengt uw kind in contact met
andere kinderen
 Sporten voorkomt verveling en
rondhangen op straat
 Sporten verbetert de concentratie en
de schoolprestaties
 Sporten voorkomt schooluitval
 Sporten vermindert criminaliteit
 Sporten geeft hoop
 En om zoveel meer redenen…!
Het Jeugdsportfonds zet zich in om een grote
groep kinderen die graag willen sporten, maar
niet kunnen sporten vanwege het ontbreken
van financiële middelen van hun ouders, met
hulp en door middel van de formule van het Jeugdsportfonds die sportkans te bieden.
Meer informatie over Sportpunt Houten,
Jeugdsportfonds betaalt de contributie en vergoedt de sportspullen tot een maximum van 225
per jaar en
perandere
kind. informatie?
sportaanbod
Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar komen hiervoor in aanraking. Naast Jeugdsportfonds Nederland bestaat het
Jeugdsportfonds uit 30 lokale en provinciale fondsen, en dus ook in Houten.
Website: www.sportpunthouten.nl
Telefoonnummer: 030 – 6375959
Voor meer informatie over het Jeugdsportfonds kunt u kijken op www.jeugdsportfonds.nl. Adres: Achterom 1 – 5, 3595 EJ Houten.
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