
	  

Programma	  21	  november	  2016	  op	  de	  ALV	  van	  de	  Sportraad	  Delft	  

“JOGG-‐Delft	  en	  Sportverenigingen:	  Sporten	  gemakkelijker	  en	  toegankelijker	  	  maken!”	  

Interactieve	  bijeenkomst	  middels	  presentatie	  JOGG	  Delft	  en	  de	  rol	  die	  sportverenigingen	  	  daar	  in	  
hebben	  of	  kunnen	  gaan	  nemen.	  	  	  

Inhoud:	  

• Wat	  is	  en	  doet	  JOGG	  Delft?	  	  
• Gezamenlijke	  ambitie	  voor	  onze	  jeugdigen	  “Samen	  gaan	  voor	  een	  gezonde	  leefstijl	  en	  

gezonde	  leefomgeving	  voor	  onze	  jeugd!”	  
• Rol	  sportverenigingen:	  Vanuit	  een	  integrale	  en	  vraaggerichte	  manier	  van	  werken	  van	  

sportverenigingen	  jeugdigen	  meer	  bewegen	  tot	  sporten.	  Doel	  is	  niet	  alleen	  binden	  van	  
nieuwe	  ,	  maar	  maatschappelijke	  verantwoordelijkheid.	  Hoe?	  Door	  bekendheid	  en	  kennis	  
vergroten	  van	  de	  verschillende	  sporten	  onder	  kinderen.	  Bereiken,	  Enthousiasmeren,	  Boeien	  
en	  Binden!	  

• Voorbeeld:	  BuurtSportVereniging	  (BSV)	  	  Sportverenigingen	  i.s.m.	  scholen	  en	  BSC	  in	  Voorhof	  
• School	  als	  belangrijke	  samenwerkingspartner!	  	  
• Sportvereniging	  moet	  deze	  verbinding	  creëren.	  3	  stappen:	  

1.	  Sporten	  tijdens	  school	  op	  het	  schoolplein	  in	  samenwerking	  met	  sportvereniging	  
2.	  Sporten	  tijdens	  school	  bij	  een	  sportvereniging	  
3.	  Na	  school	  sporten	  bij	  een	  sportvereniging	  (woensdag	  middag,	  zaterdag	  i.s.m.	  school)	  bv.	  
middels	  sporttoernooi	  	  

• Belemmeringen	  wegnemen:	  Financiële	  beperkingen,	  vervoer,	  beperkte	  	  ouderparticipatie:	  	  
ombuigen	  naar	  bevorderende	  factoren.	  

• Succesfactoren	  bij	  sport:	  competente	  sportcoach,	  aansluiting	  belevingswereld	  doelgroep.	  	  
• Een	  Gezonde	  sportkantine	  	  Team:	  Fit!	  	  Kort	  introductie	  van	  adviseur	  Gezonde	  Sportkantine,	  

Lex	  Dofferhof	  

Vorm:	  

• Presentatie	  JOGG	  Delft	  
• Discussie	  (stellingen)	  en	  ophalen	  mogelijkheden	  en	  kansen	  voor	  sportaanbod	  naar	  voorkant.	  

Doel	  JOGG:	  	  

Meer	  kinderen	  gaan	  bewegen:	  Beweegnorm:	  elke	  dag	  1	  uur	  (2x	  30	  min.)	  minimaal	  bewegen!	  	  
Bewegen	  en	  sporten	  is	  leuk,	  gezond	  en	  je	  voelt	  je	  lekker.	  Kinderen	  kunnen	  zo	  opgroeien	  als	  gezonde	  
volwassenen	  die	  kunnen	  blijven	  meedoen	  in	  de	  samenleving.	  	  

Doel	  bijeenkomst:	  	  

Kinderen	  (in	  Voorhof	  en	  Buitenhof)	  kennis	  laten	  maken	  met	  verschillende	  sporten	  van	  de	  
verschillende	  sportverenigingen.	  Toegankelijk	  maken	  sportaanbod.	  	  	  


