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In het midden van dit magazine:

Alle feiten en cijfers over sportief Fryslân

Buurtsportwerk in Opsterland

JOGG wint het van overgewicht

Schaatsen onder, plezier voorop 

LTC Gorredijk over Sportwerkgever Fryslân

Provinciale aanpak aangepast sporten



“Dankzij het aangepast sporten 
heb ik mijn  handicap 

leren accepteren”

“Ik wilde eerst niks 

weten van aangepast 

sporten, omdat ik mijn han- 

dicap niet accepteerde. Totdat ik 

ontdekte wat sporten met mij doet en 

dat je met de juiste personen om je heen 

en de mogelijkheden om te kunnen sporten 

heel ver kunt komen. Door te sporten zit ik 

beter in mijn vel, kan ik mijn energie kwijt en kan 

ik laten zien wat ik in me heb. Dankzij het aangepast 

sporten heb ik mijn handicap leren accepteren.” Iedereen 

kan sporten, gewoon doen! Wilt u weten welke sporten er zijn? 

Kijk op aangepastsportenfryslan.nl/sportwijzer en kies uit één van 

de 400 sportmogelijkheden.

Rixt van der Horst

Meervoudig Europees en Wereldkampioene paradressuur, Fryske parasportheld
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Sport op basisscholen

Door Sport op Basisscholen kunnen kinderen met plezier hun talenten ontdekken. 
Om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met voldoende bewe- 
ging, goede voeding en het leren van gezonde keuzes is een vakleerkracht, zoals  
Maartje, van groot belang. Sport Fryslân maakt het samen met De Friesland 
Zorgverzekeraar en 22 Friese gemeenten mogelijk dat door het initiatief Sport op 
Basisscholen inmiddels 55 vakleerkrachten actief zijn. Samen bereiken zij meer dan 
30.000 leerlingen verspreid over 277 basisscholen in Friesland!

Of kinderen nu basketballen, voetballen of kiezen voor de Fryske sporten:  

sportplezier staat voorop! Daarom vinden wij vanuit Sport op Basis-
scholen het initiatief Fryske sport yn dyn klasse een kans voor kin-
deren om op een leuke manier in beweging te komen en zo kennis te 
maken met de Fryske sporten.

Fryske Sport yn dyn klasse

Met dyn klasse slootje springen, kaatsen in de gymzaal, leuke 
opdrach- ten doen tijdens de Fryske les of met dyn klasse een uitje 
naar Stoeterij Het Swarte Paert. Kinderen yn dyn klasse (groep 5 t/m 
8) kunnen op drie manieren ontdekken dat de Fryske sporten leuk en 
hip zijn: lear, doch en belibje. De doelstelling voor 2016 is om 3.000 
leerlingen een clinic te laten volgen.  

Kijk op pagina 6 en 7 welke scholen en hoeveel leerlingen 
actief zijn met Sport op Basisscholen en Fryske sport yn 
dyn klasse! 
www.fryskesportyndynklasse.frl

Met de vakleerkracht van Sport op Basisscholen de ijsbaan op:   

Schaatsen onder en 
plezier voorop

Aangepast sporten in Fryslân:

“Eind 2018 witte vlekken weggewerkt”
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“Dat ik kan schaatsen heb ik te danken aan het 

schoolschaatsen van vroeger. Zonder die lessen 

had ik het nu niet zo gekund en zeker niet zo leuk 

gevonden. Het is fantastisch dat ik het schaatsen 

nu als vakleerkracht door de clinics van Fryske 

sport yn dyn klasse over kan brengen op de basis-

schoolleerlingen van nu.” 

Door te sporten, heeft ze haar handicap leren accepteren. Paradressuur amazone Rixt van der Horst vertelt het prachtig op de pagina 
hiervoor. Met haar sportieve prestaties is zij een boegbeeld voor vele andere gehandicaptensporters. Sport Fryslân gunt iedereen met 
een handicap sportieve kansen. In een provinciale aanpak met meer aanbod, dichterbij huis, kan dat gerealiseerd worden.

Maartje Jongboom, vakleerkracht Sport op Basisscholen in de 

gemeente Ferwerderadeel.

*Op pagina 6 en 7 is in kaart gebracht op  

welke plekken in de provincie aangepast 

sporten wordt aangeboden en waar werk 

aan de winkel is om iedereen met een 

handicap, dichtbij huis, te kunnen laten 

sporten.

In hoofdlijnen betekent het plan voor de 
provinciale aanpak het creëren van samen-
werkingsverbanden tussen verschillende 
gemeenten en alle partijen daarbinnen die 
zich bezighouden met mensen met een 
handicap. Sport Fryslân wil instellingen 
voor speciaal onderwijs, activiteiten-, 
woon- en zorgcentra, sportverenigingen 
en buurtsportcoaches met elkaar samen 
laten werken in drie regio’s in de provincie 
(Zuidwest-Friesland, Zuidoost-Friesland 
en het noorden van de provincie). Een be-
hoefteonderzoek moet uitsluitsel geven 
over het gewenste aanbod. Dan kunnen we 
analyseren wat daarin nog ontbreekt. Ver-
volgens zet Sport Fryslân haar expertise en  
menskracht in voor het opzetten van meer 
sportaanbod. U kunt daarbij denken aan de 
begeleiding van verenigingen en voorlich- 
ting over het werven van financiële midde- 
len in de vorm van bijvoorbeeld sponsoring 
vanuit het bedrijfsleven.
Wethouder Janny Schouwerwou van de ge-
meente De Fryske Marren is een van de zes 
ambassadeurs van het aangepast sporten in 
Fryslân en daarnaast trekker van de provin-
ciale plannen.“In Fryslân is maar 10% van de 
mensen met een lichamelijke handicap lid 

van een sportvereniging, dat is te weinig en 
bovendien 4% lager dan het landelijk gemid-
delde. Daarnaast is het zo dat er in sommige 
Friese gemeenten minimaal of helemaal 
geen aanbod is, daar moeten we met elkaar 
wat aan doen. Eind 2018 moeten we de 15% 
gehaald hebben en de witte vlekken* in de 
provincie weggewerkt hebben.” Ze blijft het 
belang van aangepast sporten onderstre- 
pen. “Het plezier dat gedeeld wordt tijdens 
het sporten en het fanatisme van de spor- 
ters, dat is zo bijzonder om te zien. Als je een 
handicap hebt kom je al te vaak het moment 

tegen dat iets niet kan, niet lukt of niet wil. 
Juist door te sporten kun je een heleboel mee-
maken wat wél lukt, wat je als positief ervaart. 
Daar groei je van en dat vind ik zo belangrijk.”

www.aangepastsportenfryslan.nl/sportwijzer

In de vorige editie van Tussen de Lijnen vertelden we u dat vier 
scholen voor speciaal onderwijs (ZML Sinne, SBO Wetterwille, 
SBO De Súdwester in Sneek en SBO It Oerset in Heerenveen) dit 
schooljaar als pilot met Lekker Fit zijn gestart. Hoe vergaat het de 
scholen tot nu toe? 

Gerrit Bloem van SBO De Súdwester in Sneek: “Wij zijn al een tijdje 
bezig ons certificaat voor ‘gezonde school’ te behalen, daarvoor dien 
je vier jaar lang aan een gezondheidsbevorderende leefstijl te werken. 
Lekker Fit sluit daar naadloos op aan. Na de kick-off in november zijn 
we begonnen met clinics freerunning en judo. Daar deden meteen 
140 kinderen aan mee, een geweldig aantal! Tijdens een ouderavond 
hadden we een kraampje ingericht over de Gezonde School en ge-
zonde traktaties. Niet lang daarna kwam een jarige vol trots binnen-
lopen met een gezonde traktatie. Het is prachtig om te zien hoe we 
kinderen én ouders bereiken met Lekker Fit.”

“Eens in de twee maand komen we met afgevaardigden van alle vier 
pilotscholen bij Sport Fryslân. Zij voeren de coördinatie uit en bewa- 
ken de voortgang van het programma. Ook de buurtsportcoaches uit 
de gemeente Súdwest-Fryslân zijn daarbij aanwezig, zij werken eraan 
mee om deze pilot uit te voeren. Het grote voordeel voor ons bin-
nen het speciaal onderwijs is dat Lekker Fit een doorlopende leerlijn 
biedt, daardoor kunnen onze leerlingen in hun eigen tempo en op 

hun eigen niveau in de wereld van een gezonde leefstijl stappen. Dit 
voorjaar starten we met het lesprogramma. Daarvan verwachten we 
dat we de kinderen een stukje bewuster kunnen maken van wat een 
gezonde leefstijl met je doet. Eten, bewegen en je gewicht hebben 
met elkaar te maken en dat inzicht proberen we ze te geven.”

Een jaar lang

Lekker Fit! Fryslân maakt basisschoolleerlingen op een leuke 
manier bewust van het belang van een gezonde levensstijl met 
beweeglessen, gastlessen van een voedingsdeskundige, sport- 
kennismakingscursussen en sportactiviteiten. De vier scholen voor 
speciaal onderwijs zijn nu een half jaar aan de slag met Lekker Fit! 
Fryslân. De pilot is financieel mede mogelijk gemaakt door verschil-
lende fondsen, waaronder de Cornelia-Stichting. Na de pilotfase 
wordt bekeken of het lesprogramma ook voor andere scholen voor 
speciaal onderwijs beschikbaar wordt gesteld. 

Naast deze pilot werken al 7.269 leerlingen met het 
lesprogramma Lekker Fit! Fryslân. Kijk op pagina 6 en 7 van 
dit magazine welke gemeenten dat zijn. Meer weten? Neem 
contact op met Marije  Plantinga, 0513 – 630 657 of 
m.plantinga@sportfryslan.nl.

Pilot Lekker Fit op speciaal onderwijs

“Het is prachtig om te 
zien hoe we kinderen 
én ouders bereiken 
met Lekker Fit Fryslân”
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Veel activiteiten (13 of meer)

Gemiddeld aantal activiteiten (7 t/m 12)

Weinig activiteiten (1 t/m 6)

Geen activiteiten

Aantal leerlingen dat een clinic heeft gedaan: 1431 

Doelstelling voor 2016: 3000 leerlingen

Aantal leerlingen dat met het lesprogramma werkt: 7.269

Aantal deelnemende basisscholen in deze gemeente

Aantal scholen die een clinic hebben gedaan

Activiteiten aangepast sporten
lichamelijke & verstandelijke beperking

Buurtsportcoaches en 
vakleerkrachten

JOGG Gemeenten

Lekker fit! Fryslan draait als pilot op vier scholen voor speciaal onderwijs. 
Benieuwd naar hun ervaringen? Lees het op pagina 5.

Bijna 1.500 kinderen kregen in 2015 dankzij het Jeugdsportfonds Friesland 
een kans om te sporten. Voor 2016 wordt er gestreefd naar het ondersteunen 
van 2.000 kinderen. Daarvoor zijn intermediairs nodig. Kijk op de achterkant 

van dit magazine hoe u daarvoor in aanmerking komtEr zijn maar liefst 400 sportmogelijkheden 
in Fryslan voor mensen met een beperking! 

Kijk op www.aangepastsportenfryslan.nl/sportwijzer

Voor maar liefst 2679 kinderen in Friesland was 
er in 2015 bestedingsruimtevia het Jeugdsportfonds. 

Slechts 1232 aanvragen werden gedaan.

Lekker fit! Fryslân 
en Fryske sport yn dyn klasse

Jeugdsportfonds

Sportwerkgever Fryslân

Lekker fit! Fryslân 

Aantal verenigingen dat het werkgeverschap 
heeft uitbesteed aan Sportwerkgever Fryslân

Gemeente die door middel van een 
subsidie het werkgeversschap uitbesteden

Gemeenten waarin de subsidieregeling alleen 
geldt voor gymnastiekverenigingenMomenteel zijn er 55 ‘Sport op Basisscholen’ 

vakleerkrachten actief. Samen bereiken zij maar 
liefst 27.000 leerlingen verspreid over 220 
basisscholen in Friesland 

Buurtsportcoaches (per 1-1-2015)

Vakleerkrachten (per 1-11-2015)

Aangesloten

Sluiten aan in 2016

Nog niet aangesloten

Aantal kinderen Totale bestedingsruimte

Gestart

Aan het starten

Voorbereidingsfase

In overweging

Fryske sport yn dyn klasse
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Achtkarspelen

Tytsjerksteradiel

Smallingerland

Opsterland

Ooststellingwerf

Heerenveen

Leeuwarden

Weststellingwerf

De Fryske Marren

Súdwest-Fryslân

Littenseradiel

Leeuwarderadeel

Het Bildt

Franeker

Harlingen

Menameradiel

Kollumerland

Dantumadeel
Dongeradeel

Ferwerderadeel

Schiermonnikoog

Ameland

Terschelling

Vlieland

Aantal jongeren per gemeente in 

de leeftijd 0-19 jaar

5785
4533

171

808

3117

6990

7681
13292
7246

5599

999

188

3296
23518

2578

4730
3553

2794

20206

55821167512195

2188
2334

Door het werkgeverschap onder te brengen bij 
Sportwerkgever Fryslan hebben trainers zekerheid van 
inkomen en loopt het bestuur geen persoonlijke risico s 

die financiele gevolgen kunnen hebben. Lees het 
ervaringsverhaal van Tennisvereniging LTC Gorredijk 

op pagina 11 van dit magazine.

,
Een aantal gemeenten in onderstaand overzicht verdelen het aantal FTE voor 
buurtcoaches over meerdere personen. De gemeente Franekeradeel heeft de 3,3 
FTE verdeeld over 13 personen, terwijl de gemeente Súdwest-Fryslân 14 FTE 
verdeelt over 19 personen. In een aantal gevallen is de vakleerkracht ook 
werkzaam als buurtsportcoach, dit betekent niet dat de vakleerkrachten en 
buurtsportcoaches bij elkaar opgeteld kunnen worden.

6 7
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Jasper Blankert en Anja Schonewille richten zich op het verbeteren van 
het bewegingsonderwijs. Jennifer Batteram is verantwoordelijk voor 
het welzijn van de niet of minder actieve inwoners in de gemeente. Ilse 
Sjonger heeft het contact met de gemeente en de sportverenigingen. 
“Het eerste wat ik ben gaan doen is een bezoek brengen aan alle sport-
verenigingen. Met veel besturen heb ik om tafel gezeten om ons werk 
uit te leggen en hun behoeftes te pijlen. Dat heeft veel tijd gekost in de 
beginperiode, maar ik pluk er nu nog de vruchten van. Ze kennen je naam 
en weten je te vinden. Het zorgt voor vertrouwen over en weer.”

Van links naar rechts: Jennifer, Anja, Ilse en Jasper

Als één van de 55 vakleerkrachten van Sport op Basisscholen zorgt Anja, 
net als Jasper, voor het hoog houden van de kwaliteit van de beweegless-
en op basisscholen. Daarnaast zorgt ze daar voor een zo’n breed mogelijk 
aanbod van tussen- en naschoolse sport- en beweegactiviteiten, bijvoor-
beeld pleinspelen en instuifmiddagen voor spellen en sporten, die zelfs in 
de vakanties een succes zijn. In het kader van Sport op Basisscholen Extra 
geeft Anja MRT lessen. MRT staat voor motorisch remedial teaching en is 
bedoeld voor leerlingen die niet goed mee kunnen komen in de reguliere 
gymles. Met extra en persoonlijke aandacht probeert Anja ze wel op dat 
niveau te krijgen.

Op pagina 6 en 7 ziet u hoeveel vakleerkrachten er per gemeente in onze 
provincie werkzaam zijn.

De buurtsportcoaches organiseren met regelmaat infor-
matieavonden voor de sportverenigingen in de gemeente. Zo 
treffen we op een winterse dinsdagavond in MFC de Wier in 
Ureterp 24 mensen van 15 verschillende sportverenigingen 
aan. In de presentatieruimte wordt deze avond door Harold 
Dijkstra van Bundll gesproken over sponsoring.

“In 2016 plannen we per dorp, of een cluster van twee dorpen, zes tot acht 
weken waarin we iedereen willen motiveren te gaan sporten: bijvoorbeeld 
door kennismakingslessen op scholen in samenwerking met de sport- 
verenigingen, een fittest voor ouderen met advies voor een laagdrempelig 
beweegaanbod en themabijeenkomsten voor verenigingen. Ook hebben 
we in zo’n periode aandacht voor de gezonde school en gaan we kijken 
hoe we samen met de verenigingen het naschoolse aanbod kunnen neer-
zetten.” Het viertal ziet elkaar regelmatig en heeft op vaste momenten 
overleg met de werkgroep en stuurgroep. Ilse: “Goede ideeën wil je het 
liefst delen. Het is bovendien prettig dat je van gedachten kunt wisselen 
met je collega’s en methodes kunt overleggen. Maar ook met collega’s in 
de provincie hebben we contact. Met de buurtsportcoaches in Oost- en 
Weststellingwerf spreken we twee keer per jaar af om te sparren en te 
kijken waar we samen kunnen werken. Veel binnen deze drie gemeenten 
wordt al samengedaan en wij sluiten daar met sport graag alvast op aan.”

Sport Fryslân adviseert Friese gemeenten met de inzet 

van de Buurtsportcoaches en wil dat er uiteindelijk 100 

Buurtsportcoaches in Friesland actief zijn. Voor veertien 

gemeenten fungeert Sport Fryslân als werkgever van de 

Buurtsportcoaches. Wilt u weten in welke gemeenten een 

Buurtsportcoach actief is? Kijk op pagina 6 en 7 

van dit magazine. 

Een greep uit het werk van de 
buurtsportcoaches in Opsterland
In de gemeente Opsterland werd door Sport Fryslân anderhalf jaar geleden het buurtsport-
werk opgezet, op initiatief van de gemeente, Primo, Timpaan, VCSO en de Burgemeester 
Harmsmaschool. Belangrijkste doel: het sport- en beweegaanbod aan laten sluiten bij de 
behoeften van de inwoners van gemeente Opsterland. Vier buurtsportcoaches werden 
daarvoor aangetrokken. In dienst van Sport Fryslân, uitvoerend aan het werk voor de ge-
meente en de samenwerkingspartijen. We namen een kijkje in de keuken.

Ilse: “Aan zo’n sponsoravond als deze was duidelijk behoefte. 
Je merkt het aan de opkomst en de reacties, er gebeurt wat 
in de zaal. Het leuke is dat zowel de grote als de kleine clubs  
verschijnen. Korfbalvereniging LDODK bijvoorbeeld, heeft de 
sponsoring prima op de rit. Ze zijn een grote club in vergelijking 
met anderen in onze gemeente. Toch zie je ze vaak op dit soort 
avonden. Ze willen graag wat bijdragen ter stimulering van an-
dere clubs.”

Uit een rondje in de zaal blijkt dat iedere vereniging zo zijn reden heeft meer 
te willen weten over sponsoring. Zo had rolstoelrugbyclub de Quadfighters 
lange tijd een vaste sponsor, maar nu die uit beeld is, is het lastig een nieuwe 
te vinden. Gymnastiekvereniging Frisia is benieuwd hoe ze zichzelf het beste 
op de kaart kan zetten. Hoe zorg je dat sponsors je leuk gaan vinden? De 
praktijkvoorbeelden en concrete tips vliegen door de zaal. ‘Zorg dat je een 
goed verhaal hebt richting je sponsor, maak duidelijk wat je vraagt’. ‘Zoek 
geschikte ondernemers bij je acties uit. Hebben de doelpalen een schilder-
beurt nodig? Vraag het lokale schildersbedrijf’. ‘Maak overal foto’s van en 
zorg voor aandacht in de pers voor je vereniging en de sponsors’. Er wordt 
fanatiek meegeschreven door de toehoorders.

Meer info?
Remco den Dulk 

0513 - 630664

r.den.dulk@sportfryslan.nl
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Smallingerland tekende bij voor nog eens een JOGG-periode, 
Harlingen zit midden in het eerste traject van drie jaar en de vier 
Friese eilanden gaan aan de slag met JOGG. De Fryske Marren, 
Weststellingwerf, Leeuwarden en Heerenveen zijn kortgeleden 
gestart en ook Tytsjerksteradiel gaat los om overgewicht bij jon-
geren tussen de 0 en 19 jaar te verlagen. Dat is een stijging van 
twee naar elf Friese deelnemende gemeenten in drie jaar tijd en 
dat schept perspectief. 

“De stijging van deelname geeft aan hoe hoog de aandacht voor ge-
zond gewicht onder jongeren op de politieke agenda staat en hoe 
serieus preventie daarin genomen wordt”, vertelt Anita Bakker van 
Sport Fryslân. De aandacht richt zich vooral op preventie. “In iedere 
gemeente is de aanpak anders, bij de één zetten we in op meer bewe-
gingsstimulering, bij de ander richten we onze pijlen op het eten van 
groente of fruit, in een derde gemeente voeren we campagne om het 
ontbijt toch vooral niet over te slaan.”

“De grote kracht is dat JOGG op heel veel terreinen concrete suc-
cessen boekt. Bijvoorbeeld de sportvereniging waar geen thee met 
gevulde koek meer gegeven wordt in de rust, maar thee met sinaas-
appelpartjes of een appel. Of het voorbeeld van de ‘waterdrinkcam-
pagne’: kinderen op scholen krijgen een bidon, waaruit ze tijdens het 

“Ik kan gewoon op de club bezig zijn 
terwijl Sportwerkgever Fryslân de 
administratie regelt. Heerlijk!”

“Terugkijkend naar hoelang ik al via Sportwerkgever Frys-
lân tennisles geef, dan móet dat wel als één van de lang-
ste zijn. Dit jaar geef ik dertig jaar les! Alleen op een paar 
tussenpozen na ben ik altijd in dienst geweest van Sport-
werkgever Fryslân. En dat bevalt toch het beste. Ik wil 
het goed geregeld hebben, zoals verzekerd zijn voor het 
geval er iets gebeurt. En die financiële zaken heb ik toch al  
nooit zelf willen doen. Met Sportwerkgever Fryslân heb je, 
om het zomaar te zeggen, weinig mee van doen. Zij bemoe- 
ien zich inhoudelijk niet met de functie, dat is tussen de club 
en mij. Tegelijk kan ik gewoon op de club bezig zijn terwijl 
Sportwerkgever Fryslân de administratie regelt. Heerlijk!”
Marjan Haan, tennistrainster LTC Gorredijk

“Dan snijdt het mes aan twee kanten.”

De belangrijkste reden voor LTC Gorredijk om Marjan via Sportwerkge- 
ver Fryslân in dienst te nemen? “Anders moet je dat als vereniging zelf re-
gelen en dat is gewoon moeilijker, er zitten veel haken en ogen aan werk-
gever zijn, zoals de administratieve romp- slomp. We hebben een tijdje 
zaken gedaan met een tennisschool. Ze regelden het lesgeld, ze regelden 
alles. Maar de trainer kwam hier de uren draaien en dat was het. Marjan 
heeft de betrokkenheid die we zoeken. Wij kunnen als bestuur met haar 
meedenken in plaats van dat we het moet hebben over uren en financiën. 
We kunnen ons richten op het aantrekken van nieuwe leden en het  
organiseren van leuke activiteiten, en daar gaat het om. Dat is goed voor 
de trainer en goed voor de club. Dan snijdt het mes aan twee kanten.” 
Jan de Groot, voorzitter

pauzemoment water drinken, meestal met fruit van thuis erbij. Het ligt 
vaak niet aan de kinderen zelf dat ze overgewicht ontwikkelen, het is 
wat je ze aanbiedt en daar kun je als school of sportvereniging mede  
bepalend in zijn. Vanuit een samenwerkingsverband met gemeenten, 
GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân kijken we waar een ieder 
op zijn eigen expertise de lokale aanpak kan versterken. Met alle part-
ners willen we het vooral voor kinderen en hun ouders makkelijk maken 
om gezonde keuzes te maken.”

Anneke Meijer, provinciale JOGG-regisseur: 

“JOGG gaat over bewustwording, experimenteren, het 

bespreekbaar maken van wat gezond gewicht is. Je ziet 

soms gewoon aan het gezicht van kinderen dat het 

kwartje valt: ‘ik kan er dus zelf wat aan doen of ik gezond 

blijf, door anders te eten of meer te bewegen’. Daarmee is 

het overgewicht niet op slag weg, maar er is wel een basis 

mee gelegd in kennis, houding en gedrag ten opzichte van 

dat overgewicht.”

Wat is JOGG?
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Het is een lokale, duurzame, inter- 
sectorale aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren (0-19 jaar) om te zetten in een daling. Publieke en private 
partijen werken nauw samen. Gemeenten vervullen een spilfunctie. In het midden van dit magazine zijn de elf JOGG-gemeenten in Fryslân 
in kaart gebracht en ziet u om hoeveel kinderen JOGG draait.

Voor meer informatie over JOGG kunt u terecht op www.jongerenopgezondgewicht.nl, www.sportfryslan.nl of bij a.meijer@ggdfryslan.nl.

JOGG wint het van overgewicht LTC Gorredijk over Sportwerkgever Fryslân

Meer info?
Ook het werkgeverschap van uw sportvereniging uit- 

besteden aan Sportwerkgever Fryslân? Bel met Yanna de 

Vries, 0513 - 630652, y.vantol@sportfryslan.nl. Kijk op pagi-

na 6 en 7 hoeveel verenigingen u al voor gingen!



Tussen de Lijnen is een uitgave van
Postbus 178, 8440 AD Heerenveen
0513 - 630 660
info@sportfryslan.nl
www.sportfryslan.nl

Oplage 2.500, frequentie twee keer per jaar
Wilt u Tussen de Lijnen ook ontvangen?
Mail uw gegevens naar info@sportfryslan.nl

Design: de Staat van Creatie   |   Tekst: TVDSZ

Bent u groepsleerkracht, buurtsport-
coach, maatschappelijk werker, mede- 
werker van een wijkteam of een jeugd-
hulpverlener? U kunt ervoor zorgen dat 
de kinderen die u begeleidt zich beter 
ontwikkelen op fysiek, mentaal en so-
ciaal vlak, door intermediair te worden 
voor Jeugdsportfonds Friesland. 

Jeugdsportfonds Friesland creëert sport-
kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die 
om financiële redenen geen lid kunnen 
worden van een sportvereniging. In 2015 
konden bijna 1.500 kinderen via Jeugdsport-
fonds Friesland meedoen en bleven zij niet 
aan de zijlijn staan. Maar we kunnen nog 
veel meer kinderen bereiken! In 2016 willen 
we 2.000 kinderen ondersteunen.

De aanvraag voor een tegoedbon voor kle-
ding of betaling van het lidmaatschap kan 
alleen gedaan worden door een erkend 
intermediair. In veel gemeenten is er wel 
bestedingsruimte*, maar zijn er nog onvol-
doende intermediairs die ouders en kinderen 
bewustmaken van de kans om te sporten.  
Daarom zoeken we nieuwe intermediairs die 
voor deze kinderen een aanvraag kunnen 
doen!

Interesse om intermediair te worden? Meld 
je aan op www.allekinderendoenmee.nl
Neem voor meer informatie contact op met 
Yanna de Vries, coördinator via: 0513-630 660 
of friesland@jeugdsportfronds.nl.

*Kijk op pagina 6 en 7 hoeveel bestedings-
ruimte er per gemeente is en voor hoeveel 
kinderen er daadwerkelijk aanvragen werden 
gedaan in 2015. 

Jeugdsportfonds Friesland: intermediairs gezocht

Wie is uw favoriete sporter?
Stem nu via www.sportgalafryslan.nl

Bekijk het Sportgala Fryslân woensdag 17 februari 2016 

Live op Omrop Fryslân Televisie 
en via de livestream op de website en de app van Omrop Fryslân


