
Resultaten 2021 
1.0 Vitale verenigingen en open sociale netwerken Samenwerking 

netwerkleden voor vergroten doelgroepen 

Ouderen  
1. Fysiotherapie praktijk MF-Paramed, voetbal vereniging LSVV, Diëtiste Leefsmakelijk, 
Loopschool together en Langedijk Actief hebben de handen ineen geslagen om het Walking 
sports uit te rollen in Langedijk. 
Vrijdag 8 oktober was de kick-off. Lees hier de verantwoording walking football 
2. Vrone Handbal is bezig met de Walking handbal variant in samenwerking met de Diëtiste 
Leefsmakelijk. Helaas liep kon Vrone geen trainer vinden voor de uitvoer en is daardoor nog 
geen start gemaakt. 
3. T.C. Sint Pancras en Langedijk Actief hebben ook gesproken over het walking sports 
concept voor de tennis, hier gaat ook in 2022 verder invulling aangegeven worden 
4. Bij zowel Volleybal vereniging Relay als handbal vereniging Lacom is het balletje ook op 
gegooid om over een walking sport na te denken. Daar is positief op gereageerd. 

Jongeren 
1.We zijn met de middelbare scholen in gesprek over het cultuur en sportaanbod in de 
gemeente. Wat is er voor de jongeren te doen? De cultuur verbinding Jasmijn heeft eind 
2020 onderzoek gedaan onder de jongeren. Daar is een mooie lijst aan wensen uit gekomen. 
De sportmakelaar, de buurtsportcoach en de cultuur verbinder gaan dit oppakken met de 
jongeren. 
2. Meerde organisatie zoals Wonen Plus Welzijn en Langedijk Actief, zijn voornemend elke 
schoolvakantie een tiener event te organiseren, in samenwerking met de jongeren. Het 
aanbod wordt bijgehouden op de uitagenda voor jongeren en op Actief Sport & Events, 
evenementen. Er is ook contact met de jeugd en jongeren raad gelegd om zo de 
betrokkenheid van de doelgroep zo groot mogelijk te hebben en aanbod neer te zetten waar 
de jongeren behoefte aan hebben. 

Zorg en Welzijn 
In de maanden februari tot juni 2021 heeft de sportmakelaar samen met haar stagiaire 
Esmee gesprekken gevoerd met meerdere zorg en welzijnspartners. We merkten dat de zorg 
te weinig was aangehaakt bij het sportakkoord. Er hebben individuele gesprekken plaats 
gevonden en er zijn twee bijeenkomst geweest waarin we de partners in contact hebben 
gebracht met elkaar. Zie hier het Actieplan als resultaat. 

Verenigingen 
In de maand mei 2021 is er onder alle Langedijke sportverenigingen een vitaliteitsonderzoek 
gedaan. 15 van de 22 verschillende sportverenigingen hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. De samenvatting van het onderzoek lees je hier 

Cursussen en workshops 
Handbalvereniging Lacom investeert in trainers. Enthousiaste ouders die op dit moment 
training geven aan  jeugdhandballers gaan een cursus volgen. Doel van deze cursus is 
verbreding van hun kennis en het geven van meer structuur aan hun trainingen. Deze cursus 
wordt aangeboden via het NHV ( https://www.handbal.nl/trainerbreedtesport/ ) 

https://sportakkoorddijkenwaard.nl/wp-content/uploads/2022/03/verantwoording-walking-football.docx
https://www.coolkunstencultuur.nl/theater/info/uitagenda-jongeren/
https://www.actiefsportenevents.nl/
https://www.actiefsportenevents.nl/
https://sportakkoorddijkenwaard.nl/wp-content/uploads/2022/03/Actieplan.docx
https://sportakkoorddijkenwaard.nl/wp-content/uploads/2022/03/Samenvatting-onderzoek-vitale-verenigingen-Langedijk.docx
https://www.handbal.nl/trainerbreedtesport/


Kennisdeling en ondersteuning 

Services 2020/ 2021 

• Sociale veiligheid 
• Gezonde sportomgeving 
• Financieel gezond de crisis door 2.0 
• Beetje opvoeder 
• Vier inzichten voor de verenigingsscheidsrechter 
• Vier inzichten in trainerschap 
• Kansen voor de 50+ sport 

 


