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Dit staat voor 240 

lessen op Jaarbasis 

verdeeld overr 1400 

kínderen 

Primair Onderwijs 
Op de 9 basischolen die de gemeente Steenbergen rijk is komen wij een periode 
van 2 keer 2 weken. In deze lessen worden nieuwe sporten aangeboden, "tips en 

.tools" voor de groepsleerkrachten aangeboden. 

De clinics waren voornamelijk voor de groepen 3 t /m 8 en nadat de scholen zelf 
hebben aangegeven dat ze het graag ook bij de groepen 1 en 2 hadden, zijn we 
hier ook mee van start gegeaan na de zomervakantie. 

Clinics primair onderwijs ism verenigingen 
Dit staat voor 110 

clinics op alle 9 

basisscholen 

Ook zijn er verenigingen die aangeven clinics te willen geven op de basisscholen. 
Deze proberen wij te koppelen aan elkaar. Zo zijn er dit jaar clinics gegeven door 
oa Lagast Dansschool, Tafeltennis vereniging Steenbergen en Tennisvereniging 
Steenbergen van 1 of meerdere weken. 

Dit staat voor 81 

Naschoolse 

activiteiten per jaar 

in 3 kernen. Met een 

gemiddelde van 21 

kinderen per 

activiteit. 

275 deelnemers 

168 deelnemers 

Naschoolse activiteiten 
Deze zijn begonnen in januari in Kruisland en Nieuw-Vossemeer. 1 keer in de 

twee weken een activiteit van 1,5 uur in de plaatselijke gymzaal de Merijntje en 
de Siemburg. Later in het jaar voor de zomervakantie is er een pilot geweest in 

Dinteloord. In samenwerking met de BSO stichting Zo is hier na de schoolvakantie 
ook een naschoolse activiteit gestart. 

Gemeentelijke activiteiten 
Scholen voetbaltoernooi voor groepen 7 /8 van alle basisscholen op de 
velden van vv Prinsenland. 

Straatspeeldag gehouden in Steenbergen bij het jongerencentrum. 

403 deelnemers » Koningsspelen voor de 3 basisscholen in de kern Dinteloord op de velden 
van vv Prinsenland. 

107 deelnemers 
» Sportverkiezingen voor de gemeente Steenbergen ( de volledige 

organisatie ) 

450 deelnemers 
Halloweentocht welberg. Samenwerking met groep vrijwilligers. 



350 deelnemers 

20 deelnemende 
vereingingen en 
organisaties 

Sportdagen bij de Zonneberg te Kruisland en de Nieuwe Veste te 
Steenbergen. Hier organiseren we bij de Zonneberg een deel van de 
sportdag en bij de Nieuwe Veste de gehele sportdag. 

AnkieStoer sportweekend. Ondersteuning bij de organisatie van 
Ankiestoer. 

5 deelnemende 
voetbalverenigingen 
En 13 teams. 195 
deelnemers 

3 d e editie GSCup. Voetbaltoernooi voor l s t e en 2 d e elftallen van de 
voetbalverenigingen van de gemeente Steenbergen. Voor de 
Vrouwenelftallen was het de tweede editie. 

Bewegen voor ouderen 
Inventariseren van sportaanbieders en organisaties met activiteiten en 
beweeggroepen voor ouderen. 

» Het opzetten en organiseren van cursussen valpreventie voor ouderen in 
de gehele gemeente Steenbergen. Dit gaat samen met een aantal 
informatieochtenden voor de deelnemers die zich hierna kunnen 
inschrijven voor de cursus. Dit alles wordt in samenwerking gedaan met 
SWOS, Tanta Louise en paramedisch centrum Havermans. 

» Het opzetten van een beweegtuin en een Kwiekenpad bij 
verzorgingstehuis de Vossemeren in Nieuw-Vossemeer. Dit in 
samenwerking met Tante-Louise en de GGD. 

Sportloket aangepast sporten 
Inventarisatie sportaanbieders en organisaties met activiteiten I lessen voor 
mensen met een beperking in brede zin. Opzetten van een netwerk voor 
aangepast sporten en het coördineren en verbinden van vraag en aanbod. 

Bijhouden en vullen van de website www.sportloketwest.nl en de fb pagina. 

Bezig met de basketbalvereniging Simple Dribble met een hulpvraag. Zij hebben 
een groep kinderen met een lichtelijk verstandelijke beperking. Ondersteunig 
bieden in de vorm van het aanbieden van een cursus voor vrijwilligers om om te 
gaan met deze doelgroep. 

Het coördineren van de clinic School on wheels ( aangeboden door het 
gehandicaptenfonds ) op de Petrus 8i Paulusschool te Dinteloord. 


