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In 2008 startte de overheid en de gemeente Den Haag met de Impuls Brede Scholen. Datzelfde jaar werd
stichting WSDH opgericht om de uitvoer van deze regeling te realiseren. De kleine organisatie van toen
is na bijna tien jaar uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf dat onmisbaar is geworden als het gaat om
sportstimulering. Bij verenigingen en op playgrounds spelen de sportprofessionals van WSDH een cruciale
rol in de realisatie van kwalitatief hoogstaand sportaanbod voor alle Hagenaars.
van de werkzaamheden van de medewerkers van
WSDH en welk effect dat heeft op de verenigingen
en de sportparticipatie in de stad. Deze verhalen
laten de betekenis zien van de behaalde resultaten
en tonen waarom sport deze prachtige stad sterker
maakt.

De eerste tien jaar is er bij WSDH veel
veranderd. De organisatie begon met negen
jeugdsportcoördinatoren die vooral uitvoerend
werden ingezet. Na bijna een decennium zijn er
nu ruim 80 mensen in dienst, die worden ingezet
om sportverenigingen in Den Haag te versterken
en Streetsport aanbod op de Haagse playgrounds
te realiseren en verzorgen. Samen met lokale
partners proberen de jeugdsportcoördinatoren,
buurtsportcoaches en streetsportleiders alle
Hagenaars in beweging te krijgen. Daarmee hebben
de medewerkers van WSDH inmiddels een belangrijke
plek in de wijken van Den Haag ingenomen.

Wij zien er naar uit om het goede werk nog lang
voort te blijven zetten.
Anneke van Zanen – Nieberg
voorzitter Stichting WSDH

Dit jaarverslag geeft een inkijk in de werkwijze en
de uitvoering van de taken van de stichting WSDH.
Medewerkers en vrijwilligers van verenigingen
vertellen op inspirerende manier wat het belang is
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ZOULIKHA | EEN ROLMODEL VOOR MEIDEN IN DE SPORTWERELD

https://youtu.be/tbSgA6BhwKQ

5

WE GROEIEN, MAAR STAP VOOR STAP!

Over de successen van
Gymnastiekvereniging
Neptunus
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INTERVIEW

Gymnastiekvereniging Neptunus heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Het ledental
is van 250 naar ruim 500 gestegen. Voor sommige leeftijdsgroepen is er, weliswaar ongewenst, een
wachtlijst. De club groeit en bloeit en dat in een tijd waarin veel sportverenigingen moeite hebben
om leden vast te houden, laat staan dat ze kunnen groeien. Hoe doen ze dat bij Neptunus? Lenneke
Hohenhorst, jeugdsportcoördinator bij de vereniging en daarnaast ook trainster van de selectie en Armand
Hardjodikromo, voorzitter van de club, vertellen over de stappen die gemaakt zijn, over de hobbels die ze
tegenkwamen en de successen die ze konden vieren.

Twee bestuursleden, geen voorzitter
Terug naar het begin van deze reis. Zeven jaar
geleden schreef het toenmalige bestuur van de
vereniging de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
uit. Die avond kwam er slechts 1 belangstellende
opdagen: Armand Hardjodikromo. Vader van een
jeugdlid. “Ik was nieuwsgierig wat ze te vertellen
hadden. Daarom had ik me aangemeld. Het bleek
dat ik de enige was. Er kwam verder niemand. Ik
ging in gesprek met de twee bestuursleden en aan
het eind van de avond ging ik naar huis met de
voorzittershamer. En voorzitter ben ik nog steeds.
Naast ouder en jurylid en zo heb ik nog een aantal
teken. Niet dat ik dat erg vind. Ik ben een pad
ingeslagen en ik wil graag dat alles goed loopt.

Na mijn aantreden heeft het bestuur ervoor gezorgd
dat er voldoende trainers kwamen, die ook goed
opgeleid waren. Er was geld, dus we konden twaalf
mensen op cursus sturen. Zeven voor niveau 2,
vijf voor niveau 3. Ik wilde eerst zorgen dat de
organisatie op orde was en dat we op een goede en
verantwoorde wijze kwaliteit boden aan de leden.
Pas daarna konden we gaan werken aan het werven
van leden. We moesten wel wat te bieden hebben.”
Was er een plan?
“Zeker. Ik heb direct een richtingsplan geschreven.
Geen beleidsplan, dat verdwijnt altijd in een la. Een
richtingsplan is heel praktisch. Ik beschreef daarin
waar de vereniging sterk in was en waarin zwak.
Sterke punten waren dat de trainers die we hadden
een hecht team vormden en dat de financiën op orde
waren. Een zwak punt was het aantal vrijwilligers.
Die hadden we echt te weinig. Ik wilde ook dat
we minder afhankelijk werden van gemeentelijke
subsidies en dat we met de contributies en
sponsoring zelf onze broek konden ophouden,
dat onze leden meer konden trainen onder
gekwalificeerde trainers en dat het ledenaantal
moest groeien.

Wat trof je aan?
“Twee hardwerkende bestuursleden, een financieel
gezonde vereniging en te weinig leden en te weinig
gekwalificeerde trainers. Al met al was de vereniging
op dat moment niet toekomstbestendig en als
voorzitter was ik plotseling verantwoordelijk. Er
moest wat gebeuren.

7

Iedereen sport op zijn of haar eigen niveau
Bart de Snaijer was de eerste jeugdsportcoördinator
bij Neptunus. Lenneke Hohenhorst nam het stokje drie
jaar geleden van hem over. Zij was al actief binnen
de vereniging, onder meer als trainster. Lenneke:
“Door trainers op te leiden en ook te gaan begeleiden,
kwam er meer structuur binnen de vereniging. Dat
werkte goed voor het trainersteam. Het niveau ging
omhoog en we bouwden zo aan een hecht team met
kwaliteit. We hebben er zo ook voor gezorgd dat er
voor iedereen op elk niveau de mogelijkheden kwam
om te trainen. Om dat vast te houden, zijn we ook
voor begeleiding van de trainers gaan zorgen. Daar
ben ik verantwoordelijk voor. Zo horen we van hen
wat er speelt en tegen welke problemen zij aan
lopen. Maar vooral gebruiken we dat contact ook om
onszelf te verbeteren. We organiseren masterclasses
bijvoorbeeld voor de trainers, zodat we als kader
onszelf verbeteren. We letten erop dat we op iedere
locatie uniform werken. Het moet niet uitmaken
waar een lid traint. Dit uitgangspunt werkt goed. We
besteden daar veel aandacht aan en de leden en de
ouders waarderen dat.

Ik ben toen ook in gesprek gegaan met WSDH. Die
organisatie gaf aan dat we in aanmerking kwamen
voor een jeugdsportcoördinator. Zij hadden
vertrouwen in de toekomst van de club. Een
slapende club werd wakker.”

Nijntje Beweegdiploma
We willen ons als gymnastiekvereniging ook
onderscheiden. Als enige van de vier verenigingen
in Den Haag kunnen de peuters en kleuters bij ons
het ‘Nijntje Beweegdiploma’ halen. Een speciaal
beweegprogramma van de KNGU waar je een licentie
voor moet aanschaffen. Wij investeren daar bewust
in. Dat trekt leden, onder andere ook de nodige
kinderen van expats. Die vertellen dit soort zaken
aan elkaar door, omdat ze dat belangrijk vinden.”
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Scheveningse kant van Den Haag. Van Scheveningen
tot het Bezuidenhout en alles wat daar tussen of aan
vast ligt. Ook hier doen we dat weer stap voor stap.”
Rooskleurige toekomst
Zeven jaar geleden was Neptunus niet
toekomstbestendig. Ondanks een gevulde kas, was
de toekomst niet rooskleurig. Nu, zeven jaar verder,
zijn Armand en Lenneke heel positief. Armand: “Er
moet nog wel wat gebeuren, we hebben echt nog
wel plannen. Zo willen we een opleidingsplek voor
trainers niveau 2 en 3 zelf in Den Haag opzetten,
samen met Donar, Die Haghe en CGV Scheveningen.
We hebben een convenant gesloten om samen meer
op te trekken. Nu is die opleiding in Naaldwijk, maar
daar gaan 14 en 15-jarigen uit Den Haag niet in de
avond naar toe.”
Armand: “Er is potentie om te groeien. We zijn
een gezonde vereniging, met een goed kader, met
veel kwaliteit. We hebben helaas wachtlijsten bij
de jongste jeugd. Die willen we wegwerken. Maar
dan hebben we meer ruimte nodig en nog meer
vrijwilligers. Daar gaan we nu aan werken.”

Meer vrijwilligers nodig
Communicatie is ook binnen Neptunus het
sleutelwoord. Lenneke: “Ook hier hadden we wel
een verbeterpunt. Iedereen weet nu wel wie ik ben
en wie Armand is. Het begint met de mensen. Dat is
heel belangrijk. Wij dragen het organisatieverhaal
uit in woord en daad en te zorgen voor een zo goed
mogelijk contact met de trainers, de leden en met
de ouders.” Armand: “Maar, wij staan niet stil.
We zoeken nog meer vrijwilligers, onder andere
iemand die nieuwsbrieven gaat maken en versturen.
Communicatie door de hele vereniging heen.”
Meer activiteiten, minder verloop
Een ander aandachtspunt was het organiseren van
meer activiteiten. Dat was nodig om de vereniging
aantrekkelijk te maken en te houden voor de
leden en mogelijke nieuwe leden. Lenneke: “Je
moet daarbij denken aan kampen, vriendjes- en
vriendinnendag, dat soort zaken. Dat hebben we met
elkaar goed opgepakt. Ook hier letten we op dat
we kwaliteit leveren. We doen alles stap voor stap
en zorgen ervoor dat wat we doen, dat we dat goed
doen. We zien mede hierdoor niet alleen dat er meer
leden bijkomen, maar vooral dat het verloop minder
groot is geworden. Leden blijven langer lid.”
Meer locaties nodig
Er is een prangend aandachtspunt: het aantal
locaties. De vereniging heeft geen eigen hal en mist
daardoor ook een eigen stek. Armand: “We hebben
niet een eigen kantoortje, niet een eigen clubhuis.
We trainen in Sporthal Loosduinen (voor de selectie
turnsters), Lindoduin (voor springgroepen) en in
gymzalen van diverse scholen. Dat werkt op zich
goed. Prima locaties en voor ouders en kinderen goed
bereikbaar . Maar het is ieder jaar weer spannend of
we in die scholen kunnen blijven.
En de ruimte is er beperkt. We zijn dan ook hard
op zoek naar nieuwe locaties. Lenneke komt op
veel scholen om turnlessen te geven en om contact
te leggen. Zo hopen we het aantal locaties uit
te kunnen bouwen. Wel zoveel mogelijk aan de
9

INTERVIEW MET JAN-WILLEM VAN VLIET

‘Fluitfactor’ dankzij
werken met kinderen
Zo’n zes, zeven jaar is Jan-Willem van Vliet (49) jeugdsportcoördinator. Nog steeds zoekt en vindt de
geboren Hilversummer, die studeerde in Amsterdam, door zijn vrouw in Den Haag terecht kwam en met
zijn gezin in Rijswijk woont binnen zijn functie bij WSDH nieuwe dingen die hem uitdagen. Bovendien vindt
hij, dat werken met kinderen in belangrijke mate bijdraagt aan wat hij noemt de ‘Fluitfactor’. Met andere
woorden: fluitend naar je werk gaan, fluitend aan het werk zijn en weer fluitend naar huis gaan.

ruimte aan mensen met een verstandelijke
beperking, die willen hockeyen. Met als hoogtepunt
een jaarlijkse G-hockeydag, compleet met een
toernooi.

‘Eigenlijk’ zo stelt hij, ‘bestaat mijn werk in
hoge mate uit observeren’. En toelichtend: ‘Laat
kinderen alles zelf doen, laat hen ontdekken wat
zij leuk vinden, waar zij goed in zijn, hun gevoel
voor eigenwaarde ontdekken en vergroten’. Een
uitgangspunt dat hij in principe ook hanteert in
zijn werk met kinderen in het speciaal onderwijs,
die extra aandacht nodig hebben en vaak ‘anders’
reageren. Hij laat hen tekeningen maken over wat zij
hebben gedaan, welke plannen zij hebben, waarin zij
uitdagingen zien en hoe zij deze willen aanpakken.
Daarbij moet plezier vooropstaan.

Het zand en het veen, een Haags begrip waarmee
sociale verschillen in relatie tot woongebied min of

Hoe anders is zijn werk als jeugdsportcoördinator bij
hockeyvereniging hdm, qua ledental (ruim 2.000) de
grootste sportvereniging van Den Haag. ‘Daar is alles
praktisch perfect georganiseerd, maar ook daar moet
steeds worden gezocht naar nieuwe uitdagingen en
activiteiten om de club inhoudelijk aantrekkelijk
te laten blijven. En dat lukt. De betrokkenheid van
ouders is er ook groot. Zij trainen bijvoorbeeld de
kinderen, ik houd er toezicht op, geef aanwijzingen
en adviezen’. Hdm biedt trouwens ook al jaren
10

Zij zitten al een tijd zo vol, dat op de eigen
accommodaties nauwelijks plek meer is. Voor die
activiteiten op de playgrounds is trouwens nog meer
samenwerking met de stadsdelen en de gemeente
nodig, vind ik.’

meer worden aangeduid, doorgrondt Jan-Willem als
geen ander. Door zijn activiteiten bij hdm enerzijds
en anderzijds zijn betrokkenheid bij bijvoorbeeld
het streethockey, het Teamplayersproject dat als
side event in de aanloop van het WK-hockey 2014
in Den Haag op menig playground furore maakte.
De Molenwijkse en Schilderswijkse jeugd actief met
een hockeystick! Surrealisme? Jan-Willem van Vliet:
‘Nee werkelijkheid, en wat een plezier hadden die
kinderen! Het was de bedoeling dat het streethockey
een structureel vervolg zou krijgen. Dat is er in mijn
beleving niet echt van gekomen. Volgens mij kan
dit alsnog. Bijvoorbeeld via het blijvend inzetten
van sportstudenten, een Teamplayersproject zeg
maar. En hockeyclubs zouden naar die playgrounds
toe kunnen gaan en daar activiteiten organiseren.

Het Laakveld aan de Withuijsstraat noemt JanWillem een ideale plek. ‘Dat is met de Krajicek
Playground en het Cruyff Court al multifunctioneel,
maar op het grasveld dat er is kan nog veel
meer worden gedaan dan nu gebeurt. Het kan
nog multifunctioneler, zeg maar. Maak daar een
hockeycompetitie bijvoorbeeld. Trouwens, SCOOL,
een soort schoolsportvereniging daar, doet er op het
gebied van sportieve naschoolse activiteiten al jaren
heel veel. En met succes.’
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SUZANNE VAN DEN HONDEL:

‘Door dans verbinding
leggen tussen cultuur
en sport’
Dansen beheerst het leven van Suzanne van den Hondel. Zelfs tijdens het interview met de 25-jarige
Goudse, in Haastrecht wonende dansdocente maken haar armen vrijwel voortdurend swingende
bewegingen. Haar credo, dat bewegen meer zegt dan woorden, maakt zij dan ook volkomen waar. Niet
alleen in actieve, maar ook in (relatief) passieve houding.

Zo’n drie jaar is zij actief bij de Stichting Werkgever
Sportclubs Den Haag met naschoolse dansactiviteiten
en met het vervolgens bevorderen van de doorstroom
van de kinderen naar dansscholen. En dat lukt om
allerlei, vaak moeilijk aan te geven redenen soms
wel, soms niet. Basisschoolleerlingen, tot en met
groep acht, vormen haar favoriete doelgroep. ‘Die
kinderen zijn dan nog heel spontaan, ongeremd. Het
mooiste, dat er is.’

En iets oudere? ‘Zeker jongens worden dan
gereserveerder. Zij willen dan meer stoer doen,
hebben dan iets van schaamte, lachen meer om
zichzelf.’ Is er een verschil in houding ten aanzien
van dansen in de verschillende wijken? ‘Zeker, in de
Schilderswijk willen jonge kinderen meer buiten dan
binnen aan dansactiviteiten doen.’
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Suzanne van den Hondel voelt zich gelukkig in de rol
het bindende element te mogen zijn tussen cultuur
en sport en tussen dans en sport. ‘In mijn beleving is
dans meer cultuur. Ik vind het hartstikke fijn, dat ik
dans mag aanbieden en meer aandacht kan geven om
zo de verbinding te leggen tussen cultuur en dans.
Het is ook zo mooi een bijdrage te leveren aan de
Stadsspelen. Daar ligt het accent op sport, sportief
bewegen. Een prachtige gelegenheid om dans aan
te bieden, de verbinding te leggen tussen cultuur
en sport. Exact wat ik ook doe bij mijn activiteiten
voor WSDH: door dans de verbinding leggen tussen
sport en cultuur. En tegelijk die tussen scholen en
dansscholen.’

Buiten haar activiteiten voor SWSDH doet Suzanne
van de Hondel nog veel meer. Zoals taal- en
rekenontwikkeling door dans. Suzanne toelichtend:
‘Spelenderwijs kinderen bezig laten zijn met taal
en rekenen, door dans. Op een leuke manier leren,
dansend leren rekenen, woorden leren, dingen
leren doen. Eigenlijk is het ‘kijken-zien-doen’
als uitgangspunt. Op deze manier blijft zeker bij
peuters en kleuters alles beter hangen’. Ondanks alle
aandacht voor dans en confrontatie met bewegen
constateert Suzanne een achteruitgang van de
motoriek bij kinderen. ‘Ik denk, dat dit onder meer
komt, omdat ouders hun kinderen beschermend
opvoeden. Op zich heel mooi. Echter, de tendens kan
doorslaan naar te veel optillen, te veel in de auto
laten stappen. Ik kan mij goed voorstellen waardoor
dit komt. Werk en gezin combineren betekent dat
je niet overal de tijd voor hebt. Als een kind op zijn
gemak loopt en je moet zelf op tijd op het werk zijn
dan ben je geneigd het kind onder de arm te nemen
of in de auto te laten stappen om het snel op school
te brengen en vervolgens snel naar het werk te door
te reizen. Maar ja, als dit uitgroeit tot een gewoonte
dan is het ook niet vreemd dat zoiets ten koste gaat
van de motoriek van het kind. Toch vind ik het beter
de tijd te nemen en kinderen meer zelf te laten doen
en te ontdekken.’

Is dans populair? Suzanne de bal na de voorzet
feilloos inkoppend: ‘Zeker. En je kunt gerust stellen,
dat in Den Haag op zich veel aan dansen wordt
gedaan. Of het iets van deze tijd is? Dan moet ik ook
even terug naar mijn lessen in dansgeschiedenis,
want ik heb niet alles zelf meegemaakt. Ik denk,
dat dans iets is van alle tijden. Ik schat, dat rond
de jaren zeventig een omslag is gekomen van een
tendens van stijl naar moves. Stijldansen, dat
hoorde voordien bij de opvoeding van opgroeiende
jongeren. Dansen nu lijkt misschien eerder,
spontaner en individueler te gebeuren. Overigens
vind ik stijldansen socialer. Dat is samen doen, na
afloop samen wat drinken en praten en daaruit
kan veel meer voortvloeien. Bovendien wordt in
sommige landen stijldansen beschouwd als sport en
worden bijvoorbeeld zelfs wereldkampioenschappen
gehouden.’
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Werkgever Sportclubs Den Haag

OVERZICHT 2008 – 2017

Combinatiefuncties
Buurtsportcoaches
Streetsport
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TIJDLIJN

2008
Impuls brede scholen, sport en cultuur
• Combinatiefuncties
2010
Haags Actieplan Sport en Bewegen
• Combinatiefuncties
• Sportief gezond

2008
9 jeugdsportcoördinatoren

2008
2009

2012
Programma Sport in de buurt
• Combinatiefuncties
• Sportief gezond
• Buurtsportcoaches
• Streetsport

2010

2013
Coördinatie Sportief Gezond
t.b.v. de gemeente

2011
2012

48
12
5
13

2013

2014

2013
jeugdsportcoördinatoren
sportcoördinatoren
buurtsportcoaches
streetsportleiders

2015
secretaris Adviesraad voor Sport
t.b.v. de gemeente

2015

2016

2017

49
10
6
21

2017
jeugdsportcoördinatoren
sportcoördinatoren
buurtsportcoaches
streetsportleiders

DOELSTELLINGEN
Combinatiefuncties (2008)
1.	Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op
en rond de scholen.
2.	
Uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en
cultuuraanbod en uitbreiding van het sport- en cultuuraanbod
in de bestaande brede scholen.
3.	Versterken van sportverenigingen met het oog op
hun maatschappelijke functie.

Streetsport (2013)
1.	Verhoging van de (structurele) sportdeelname onder jeugd en
jongeren in Den Haag, in het bijzonder op de playgrounds en
gericht op de doelgroep meiden.
2. Verhoging van de ouder- en buurtbetrokkenheid bij
sportdeelname van jeugd en jongeren.
3. Verhoging van de deelname van jeugd en jongeren aan stedelijke
evenementen.

Sportief Gezond (2010)
1.	Sportaanbod voor onvoldoende actieve volwassenen en senioren
realiseren.
2. Sportaanbod voor Hagenaars met overgewicht realiseren.
3.	Versterken van sportverenigingen op de gebieden volwassenenen seniorenbeleid.
16

INTRODUCTIE
Terugblik
September 2008 startte WSDH met de ontwikkeling van combinatiefuncties bij vijf sportclubs, als servicebureau
om vrijwilligers te ontlasten. Het idee was om de personeelsadministratie uit handen te nemen en over de
schouders van sportbestuurders mee te kijken of het allemaal goed ging. In het eerste seizoen werd al snel
duidelijk dat er veel meer nodig is. Zowel de nieuwe functie ‘jeugdsportcoördinator’ als de verhouding tussen
mensen bij sportclubs en de consulenten van WSDH moesten werkenderwijs worden uitgevonden. Meekijken was
soms meesturen en soms juist niets doen. Met behulp van kennis van de verenigingswereld en door te (leren)
luisteren naar sportclubs en de eigen medewerkers kan WSDH de verenigingen nu op hun eigen maat bedienen.
In 2013 startten de eerste sportcoördinatoren met Sportief gezond. Tevens in 2013 nam WSDH de afdeling
Streetsport over van de gemeente, met de opdracht ervoor te zorgen dat streetsport blijvend waarde biedt in
Den Haag. Daarmee kreeg WSDH in grote lijnen haar huidige vorm, hoewel met name de afdeling Streetsport
sindsdien nog is gegroeid.
De werkzaamheden van (jeugd)sportcoördinatoren bij verenigingen enerzijds en buurtsportcoaches en
streetsportleiders op de playgrounds anderzijds verschillen flink van elkaar. WSDH focust op de overeenkomst,
namelijk realiseren van waardevolle arbeidsrelaties gekoppeld aan sportstimulering. Op dat vlak weet WSDH het
beste uit iedere situatie te halen, getuige ook de klinkende cijfers op de volgende pagina’s.

Combinatiefuncties
Jeugdsportcoördinator
Sportcoördinator

Streetsport
Streetsportleider
Buurtsportcoach

WSDH

Extern
Adviesraad voor Sport
CoördinatorScholen
Sportief Gezond

Analyse
Plan

Werkwijze
Evaluatie

Uitvoering
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COMBINATIEFUNCTIES

Adviseren

Bestuur
vereniging

Begeleiden

Jeugdsport
coördinator

Ontwikkelen

Opleiden

Technisch kader
vereniging

Uitvoeren

Scholen

Trainers

Aantrekkelijk

Enthousiaste
leden

Begeleiden/
opleiden

Trainers

Hogere
kwaliteit
trainingen

Hogere
kwaliteit
trainingen

Jeugdleden

Homogene
teams

Professionalisering
vereniging

Bestuur
vereniging

Adviseren

Sport
coördinator

Ontwikkelen

Uitvoeren

Volwassenen
en senioren
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Begeleiden
Opleiden

Reclame

Ledengroei

Meer teams

Technisch kader
vereniging

JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN
Vereniging

School

eren

n

kele

ik
Ontw
Jeugdsportcoördinator

tvo
& Ui

Overleg
Samenwerken

Ruim

10.000
leerlingen
per jaar
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Match

Schoolsportcoördinator

JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN

Verenigingen
Jeugdleden
Trainers
gediplomeerd
		
2008

		

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Medewerkers

9

23

33

35

45

48

49

49

48

49

Verenigingen

9

24

37

39

53

53

54

56

58

57

Jeugdleden

x

4682

4920

5823

7445

8800

9865

10711

10865

11426

Jongens

x

x

x

x

x

x

5277

5139

5757

6092

Meisjes

x

x

x

x

x

x

4588

5572

5108

5334

Trainers

x

315

372

312

689

847

1057

1069

1190

1197

Waarvan gediplomeerd

x

109

168

155

301

343

453

419

529

676

Stages

x

x

x

x

x

x

221

229

270

413

X gegevens pas vanaf 2014 beschikbaar
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SPORTCOÖRDINATOREN

Fte
Verenigingen
Activiteiten
Deelnemers
			

2013

2014

2015

2016

			

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Fte		

2,5

2,7

2,7

2,5

2,2

Verenigingen		

11

10

10

10

10

Activiteiten		

44

43

41

43

37

Deelnemers		

388

433

461

479

441
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STREETSPORT

Activiteiten

Deelnemers

Effect
Streetsport
Buurtbetrokkenheid

Samenwerking

Sociaal veilige playgrounds

Toelichting:

Streetsport verbindt zichtbaar sport met maatschappelijke organisaties en scholen. Kernwoorden zijn kwaliteit,
samenwerking, laagdrempelig, wijkgericht. Streetsport komt letterlijk naar je toe. De collega’s van Streetsport
zijn zelf ‘streetwise’. Zij kennen de cultuur van de straat en zijn daarom in staat jongeren te binden. Met hun
trainingsaanbod van verschillende sporten en door te werken aan ouderbetrokkenheid en wijkbetrokkenheid.
Ook als het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend is om lid te worden van een sportvereniging, stimuleert
Streetsport jeugd om deel te nemen aan een Krajicek sportclub. Streetsport brengt daarmee ook structuur aan
tussen sport en de wijk.
Bij Streetsport is het rendement van sport als middel voorstelbaar groot. Dat uit zich in aantallen deelnemers,
maar met name in sociaal veilige playgrounds en daarmee een betere leefomgeving.
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STREETSPORT

Formatie
Medewerkers
Playgrounds
Uren activiteiten
			

2013

2014

2015

2016

2017

			

2013

2014

2015

2016

2017

Formatie		

11,0

13,45

15,00

15,40

18,40

Medewerkers		

17

23

26

26

27

Playgrounds		

20

31

33

31

31

Uren activiteiten per week		

310,5

390,0

442,5

467,5

520,0

Totaal deelnemers		

86793

84919

81493

126791

146823

1

45
-

45
-

38
2

49
11

7*
9*

7
6

7
6

10
5

13
9

2
-

2
1

3
2

5
4

5
5

ROC Mondriaan L, S&B ROC Mondriaan L, S&B Krajicek Foundation Krajicek Foundation Cruyff Foundation Cruyff Foundation -

Stagiares stagemodel		
Stagiaires niv 3/4		

Scholarships*		
KF sportclubs		

Opgeleide Cruyff Coaches		
Heroes off the Cruyff Court projecten

* KF Scholarships & Sportclubs nog mogelijk op niet KF playgrounds
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DEELNEMENDE SPORTVERENIGINGEN
Atletiek
AV Sparta
Haag Atletiek
Badminton
BC DKC
BC Dropshot
Basketbal
HBV The Jumpers
ST4R
Beachvolleybal
BVV Beachlife
Boksen
Haagse Directe
Buurtsport
BSV Teniersplantsoen
Cricket
HBS
Dans
CGV Die Haghe Dans
Cultuurschakel
Stichting Aight
Gehandicaptensport
Haag88
Kameleon
Golfsurfen
Holland Surfing Association
Handbal
HV Hellas
RKSV Hercules
SOS/Kwieksport
Hockey
HC Wateringse Veld
hdm

Honkbal en softbal
Power ’66 *
Storks
ADO Lakers *
Judo
Lu Gia Jen
Shin Hajimeru
Yawara
Guan Lin *
Yuwa Sports *
Korfbal
GKV
HKV Achilles
HKV/Ons Eibernest
KV Ready *
Meisjesvoetbal
Rugby
Haagse Rugby Club
Skaten
Haagse Skate Unie
Taekwondo
Gyeon-rye
Koryo *
Tafeltennis
TTV Sett
HTTV-070 *
Tennis
HKV/Ons Eibernest
KV Die Haghe
TV Breekpunt
Never Out *
Turnen
CGV Die Haghe
CGV Scheveningen
GV Donar
GV Neptunus
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Voetbal
GSC Esdo
HSV Duno
HVV Hercules
HVV Laakkwartier
sv Erasmus
sv Houtwijk
SVH
VCS
HSV Escamp *
sv Duindorp *
sv Leidschenveen *
sv Loosduinen *
VUC *
vv BMT *
vv HMC *
Volleybal
Sovicos
vv Kalinko
Zaalvoetbal
FV Snoekie *
Noordzee *
Sporting Den Haag *
ZVV Den Haag *
Zwemmen
CWP
DES
DSZ
Haagse Watervrienden
HZ Zian
Waterpolo Residentie
ZDHC
Verenigingen met een *
hebben de regeling verlaten.

DEELNEMENDE PLAYGROUNDS
Stadsdeel Centrum
Cruyff Court Schilderswijk
Haagse Sporttuin Spico
Krajicek playground Deltaplantsoen
Krajicek playground Oranjeplein
Krajicek playground Vermeerpark
Krajicek playground Wijkpark Transvaal
Playground Delftselaan
Playground Jennyplantsoen
Playground Joubertplantsoen
Playground Helena van Doeverenplantsoen
Playground Wijkpark Kortenbos
Haagse Sporttuin Schilderswijk *

Stadsdeel Laak
Krajicek playground Ketelveld/Cruyff Court Eljero Elia
Krajicek playground Laakveld/Cruyff Court Madurodam
Krajicek playground Lipa
Krajicek playground ’t Zandje
Playground Jansoniusstraat *
Stadsdeel Loosduinen
Krajicek playground Bokkefort
Playground Waldeck
Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg
Playground de Blauwe Loper
Playground Weidevogellaan
Playground Eendenplein *

Stadsdeel Escamp
Cruyff Court ADO Den Haag
Haagse Sporttuin Moerwijk
Krajicek playground Bouwlust
Krajicek playground Escampcarré
Playground Baambruggestraat
Playground de Gaarde
Playground Laan van Wateringse Veld
Playground Melis Stokepark *
Playground Panamaplein
Playground Bentelostraat *
Playground Jan Vosstraat *
Playground Voorthuizenstraat *

Stadsdeel Segbroek
Krajicek playground Hondius
Playground Newtonplein
Playground Hazelaarstraat *
Playground Mient *
Stadsdeel Scheveningen
Haagse Sporttuin Duindorp
Krajicek playground Haringkade
Playground Dr. De Visserplein
Op playgrounds met een *
worden momenteel geen activiteiten uitgevoerd.

Stadsdeel Haagse Hout
Krajicek playground Spaarwaterstraat
Playground Jan van Riebeek
Playground de Landen *
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AMBITIE
WSDH bouwt waardevolle arbeidsrelaties verder uit. Wij willen daarmee met name ondersteunen dat klassieke
organisaties verder versterkt en gemoderniseerd worden. Sportclubs kunnen daardoor eerder en beter
maatschappelijk actief worden. Daarnaast willen wij zowel nieuwe sportvormen helpen ontwikkelen als nieuwe
organisatievormen ondersteunen. Al onze inspanningen zijn gericht op vergroten van de sportdeelname, waarmee
wij bijdragen aan 100% sporters in 2030.
Iedere vereniging, playground en ieder mens heeft andere behoeften. Dat kan alleen leiden tot maatwerk. Maar
welke maat en wiens maat. Mensen maken het verschil. Maatwerk betekent in 2018 nog meer de maat van de
organisaties die ondersteund worden, door de mensen die het verschil kunnen maken.

Foto: Luka de Kruijf
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Werkgever Sportclubs Den Haag

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
Het financieel jaarverslag wordt op een later moment als losse bijlage gepubliceerd.
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