Actiepuntenlijst
De actiepunten die in 2019 zijn ingediend zijn komen te vervallen. Deze lijsten worden bijgehouden
met de laatste indiende ideeën en ontwikkelingen.
Actiepunten die niet gerealiseerd kunnen worden vallen af. De actielijst heeft dus geen definitieve
status. Het is een werkdocument.

Planning uitvoeren actiepunten
Het is de bedoeling om bij het indienen van elk actiepunt ook een planning van de verschillende
stappen aan te geven. De actiepunten worden volgens planning gerealiseerd. Als de planning
vertraging oploopt, dan graag een update per mail aan de coördinator.

Uitnodiging
Organisaties zijn van harte uitgenodigd om mee te doen of bij te dragen aan de realisatie van de
hierna geformuleerde actiepunten. Zij kunnen ook zelf nieuwe actiepunten toevoegen via dit
formulier. Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord kunnen elkaar benaderen
voor medewerking of samenwerking bij de realisatie van actiepunten.

Gerealiseerde actiepunten:
Hieronder staan de actiepunten die voltooid zijn. Laat je inspireren en dien nieuwe actiepunten in.

Sterk en samen
Verduurzamen sportaccommodaties
• Plaatsing van 128 panelen op de accommodatie van Stichting de Draaikolk/CSAV Turnlust. Zie
website (2020)

•
•
•

Middels het verduurzaamheid traject van Team Sportservice vervanging van oude verlichting
van Tennishal ’t Schapendijkje voor ledverlichting (2020)
Sportvereniging OKK heeft middels het verduurzaamheid traject van Team Sportservice
ledverlichting geplaatst in de Sporthal (2021)
HSC Hermes heeft in het najaar van 2021 38 zonnepanelen laten plaatsen. Gerealiseerd door
begeleiding van Sportstroom en subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland en de
Gemeente.

Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders
•

Team Sportservice Den Helder heeft een Forum aangemaakt op de website en verstuurd
nieuwsbrieven en een nieuwsflits (2020)
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•

•

Team Sportservice organiseert in het najaar een inspiratiesessie omtrent
voortgang/oppakken Sportakkoord. Deze is in februari 2021 uitgevoerd met een select aantal
verenigingsbestuurders.
Coördinatoren van de Sportakkoorden in de Noordkop hebben drie bijeenkomsten
gerealiseerd om het Sportakkoord onder de aandacht te brengen én om partners en
toekomstige partners te stimuleren ideeën in te dienen en actief met anderen aan de slag te
gaan. November 2021

Openbare ruimte beweegvriendelijker
•

De gemeente gaat stoeptegels plaatsen om wandel- en hardlooproutes uit te zetten in de
wijk de Schooten. 8-4-2021:Tegels met bedrukking voor een route zijn besteld en worden
binnenkort geplaatst. 23-7-2021 geplaats en officieel geopend.

Gezond en wel
Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving
•

•
•
•

Gezonde Jeugd, Gezonde toekomst (JOGG)-regisseur Den Helder en Team Sportservice Den
Helder hebben in samenwerking met Dieet & Co en met ondersteuning vanuit Team Fit voor
sportverenigingen met een kantine, beheerders sporthalkantines, bedrijfskantines en
schoolkantines een informatiebijeenkomst gehouden over de gezonde kantine
Rookvrij: Hockeyclub Hermes, Rugbyclub Den Helder, Tennisvereniging Julianadorp en JVC
(2020)
MEE & De Wering en Team Sportservice Den Helder gaan het aanbod van sport en bewegen
voor ouderen meer onder de aandacht brengen bij de doelgroep.
Team Sportservice Den Helder en Schagen gaan het lokale en regionale aanbod van
aangepast sporten verder in kaart brengen en de website Uniek Sporten breder onder de
aandacht brengen van de doelgroepen, o.a. door het organiseren van een interactieve
sportmarkt waar de doelgroep aangepast sporten kennis kan maken met verschillende
sporten in de regio. Het sportaanbod op uniek sporten up to date

Veel en vaardig
Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen
•

TTV Noordkop heeft extra tafeltennistafels en -materialen aangeschaft om clinics en
demonstraties tafeltennis te kunnen verzorgen op scholen, bij bedrijven en in
bejaardentehuizen met ondersteuning van stimuleringsbudget (2020)

Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport en
bewegen
•

Team Sportservice heeft de nieuwe website Noord-Holland Actief beschikbaar gemaakt voor
sport en cultuuraanbieders waar sport, cultuur- en beweegaanbieders aanbod wordt
gecommuniceerd en promoot in de gemeente. De website is gerealiseerd met ondersteuning
van stimuleringsbudget (2020)

Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs en
kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen
•

Aquacentrum Den Helder biedt het onderwijs een module ‘natte gym’ aan: van veilig naar
vaardig (2020)
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================================
Actiepunten nieuw 2021
(volgens de landelijke ambities)

1. Inclusief sporten & bewegen
Gezond en wel
Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten
•

•

•

Zwembad het Heersdiep wil een verrijdbare tillift installeren voor minder validen. De
bedrijfsmanager heeft de behoefte aan een verrijdbare tillift opgehaald bij vrijwilligers die
zwemmen met minder valide en bij zwemschool B-Balance. 20-1-2021 ingediend, maar
uitgesteld
TTV Noordkop wil graag de groep ouderen uitbreiden én mensen met een fysieke beperking
de mogelijkheid bieden om bij hun te komen sporten. Scheidrechters met een fysieke
handicap ook bij ons wedstijden laten leiden. Om dit te realiseren willen wij ons pand
aanpassen met een traplift en een aangepast toilet. 18-2-2021 ingediend en gerealiseerd
Praktijkondersteuners van Huisartsenpraktijk de Vliet, Koegras en Loopuytpark en Team
Sportservice bieden samen de Nationale Diabetes Challenge aan. 16 tot 20 weken wordt er
gewandeld in Juliandorp. 12-5-2021 ingediend en gerealiseerd

Versterking sportorganisaties én vergroting participatie
•

De gemeente biedt sportverenigingen die partner zijn van het Sportakkoord de mogelijkheid
op een jaarabonnement Taakie. Simpel en snel een vrijwilliger vinden voor een taak of
functie binnen de vereniging. 22-2-2021 ingediend Voortgang➔ is uitgevoerd en
verenigingen kunnen Taakie nog aanvragen

2. Duurzame sportinfrastructuur
•

HSC Hermes ism de KNHB/NOC*NSF gestart is, onder begeleiding van een door de KNHB
geselecteerde partner : Sportstroom, met een traject voor het verder verduurzamen van
haar accommodatie. 9-6-2021=➔ Inmiddels heeft er een energiescan plaatsgevonden en zijn
de eerste stappen gezet mbt opvragen offertes.

Openbare ruimte beweegvriendelijker
•

De Stadscamping is een pop up camping die jaarlijks in het Mariëndal wordt opgezet.
Coaches en activiteitenbegeleiders bieden sport- en spelactiviteiten aan alle deelnemers van
de camping. De Stadscamping wil materialen aanschaffen om de activiteiten aan te bieden.
23-3-2021 ingediend, materialen zijn niet aangeschaft, maar worden geleend bij de sport- en
speluitleen van Team Sportservice

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
•

Mee & de Wering organiseert in samenwerking met C.S.A.V. Turnlust en Team Sportservice
een sportieve en gezellige ochtend voor senioren in de Draaikolk op 27 november.
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•

Verschillende sportverenigingen bieden hun tak van sport ter kennismaking aan en
deelnemers kunnen een lidmaatschap aangaan. 18-10-2021 ingediend en budget is
toegekend. (door corona uitgesteld)
De Duinruiters willen clinisc laten verzorgen door Jacob van der Heide. Leden en niet leden
kunnen zich aanmelden. 29-7-2021 ingediend en augustus 2021 uitgevoerd.

4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
•

HTRC Dok heeft een skeelerdag georganiseerd voor de jeugd uit de wijk de Schooten. Om het
skeeleren goed te verzorgen is een instructeur ingehuurd. 25-8-2021 ingediend. Budget is
toegekend. 5 september 2021 uitgevoerd

Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs en
kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen
•

•
•

•

Om kinderen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met hockey en bewegen in het
algemeen. H.S.C Hermes gaat hockeylessen aanbieden aan scholen en kinderopvanglocaties.
Voor kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar tot 6 jaar. Samen in beweging. 25-2-2021
ingediend
Dozy basketbal wil gedurende de lockdown en beperkende maatregelingen een veelzijdig
sportaanbod bieden aan de leden. Wekelijks een divers sportaanbod in samenwerking met
andere sportaanbieders. 12-5-2021 ingediend en gerealiseerd
SV Noordkop atletiek wil atletiektrainingen volgens de Athletic Champs editie aanbieden aan
leden en ook niet leden van de vereniging. Hierbij willen we voor de trainers een lunchpakket
aanbieden en een gezonde tussendoortje deelnemers. Van 21 juni tot en met 7 juli
inschrijven om proeflessen bij Atletiek te volgen op de reguliere trainingstijden.
uitgesteld ivm corona
Basisscholen Prinses Margriet, PCB de Rank, IKC de Driemaster, IKC haven 48 en de
Vloedlijn gaan pauzesport aanbieden om buitenspelen meer te stimuleren. Samenwerking is
opgezocht met Team Sportservice en ROC Sport& Bewegen. Er is een
stimuleringsbudgetaanvraag gedaan om sportmaterialen in te kunnen zetten. 30-6-2021
Budget is toegekend en uitvoering in schooljaar 2021-2022

6. Topsport die inspireert

Actiepuntenlijst (2019-2020)
Sterk en samen
1. Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken
a. Om de uitwisseling van kennis en informatie tussen sportbestuurders te bevorderen
worden op wisselende locaties periodieke sportcafés gehouden. Er zal
geëxperimenteerd worden met verschillende soorten programma’s om na te gaan
hoeveel animo ervoor is en welke vorm het best kan worden gekozen. Bestuurders
van GC Ooghduyne, SV Sportlust en DSO Handbal nemen het initiatief voor de
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b.

c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.

organisatie van enkele bijeenkomsten. Voortgang➔ nog niet opgepakt, actie
gewenst
TV Julianadorp zoekt samenwerking met andere tennisverenigingen om een
trainingsgroep op niveau samen te stellen voor de toppers in het tennis.
Voortgang➔ uitgesteld ivm corona
Zeemacht en Aquacentrum Den Helder zoeken samenwerking met andere zwemlesaanbieders in Den Helder.
RTV Toon Jacobs gaat samenwerken met HRTC DOK. Voortgang➔ Samenwerking is
opgepakt
OKK zoekt samenwerking/fusie met andere verenigingen die raakvlakken hebben.
Sportfederatie Den Helder gaat de gezamenlijke aanschaf van materialen door
sportclubs bevorderen zodat gebruik kan worden gemaakt van de BOSA-regeling.
Voortgang➔Sportfederatie adviseert verenigingen samen op te trekken
DSO Handbal, TV Julianadorp en HCSC gaan onderzoeken of het mogelijk is om een
aantal organisatorische en bestuurlijke taken zoals inkoop, administratie en
contributie-inning in gezamenlijkheid te organiseren en te professionaliseren.
Voortgang➔ nog niet opgepakt, actie gewenst
FC Den Helder gaat samen met HCSC, Zeemacht en JVC een gezamenlijke
scheidsrechter cursus organiseren. Voortgang➔ inventarisatie is opgestart
Team Sportservice en de Sportfederatie Den Helder nemen, ondersteund vanuit
landelijke sportorganisaties, het initiatief om een breed symposium te organiseren
over de toekomst van de verenigingssport in Den Helder (organisatorische
samenwerking, vrijwilligerswerk en professionalisering, kostenontwikkeling en
betaalbaarheid). Zeemacht denkt mee over de opzet en aanpak. In het verlengde
hiervan wordt gewerkt aan een gedeelde visie.

2. Versterking sportorganisaties én vergroting participatie
a. Het Liniecollege gaat een plan maken om in samenwerking met sportclubs zijn zmlkleerlingen werkervaringsplaatsen aan te bieden in de sport.
b. Een projectgroep van Dozy Basketbal, TTV Noordkop en MEE & de Wering gaat in
overleg met COA en Vluchtelingenwerk om de mogelijkheden te onderzoeken voor
inzet van asielzoekers en vluchtelingen als vrijwilligers in de sport. Voortgang➔ is
opgestart
c. De gemeente gaat na of het mogelijk is om bedrijven, die bij aanbestedingen
verplicht zijn om ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in te zetten,
gelegenheid te geven om deze mensen ook in te zetten voor werkzaamheden bij
sportclubs. Dozy Basketbal wil hier gebruik van maken. Voortgang➔Dozy heeft
contact gezocht

3. Delen accommodaties en materialen
a. MEE & De Wering gaat na of de website Noordkop voor Elkaar- die vraag en aanbod
van vrijwilligers bij elkaar brengt - kan worden uitgebreid met een module voor vraag
en aanbod van materialen.
b. ONS Julianadorp gaat een haalbaarheidsonderzoek starten naar het samenwerken en
delen van accommodaties en faciliteiten van de sportverenigingen in Julianadorp.
Classic Gym heeft belangstelling om aan te sluiten.
Voortgang➔ Wordt binnenkort uitgevoerd 8-4-2021
c. Samen met T.T.V. Noordkop ( Tafeltennis ) en SMRCS JBC rollers ( rolstoelbasketbal )
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en Dansschool Chantal en andere verengingen waar mogelijk accommodatie
benutten voor topwedstrijden, evenementen demonstratie wedstrijden. Hiermee
ook gezamenlijk sport promoten. Voortgang➔ is opgestart
d. GC Ooghduyne en TV Julianadorp stellen hun accommodaties (tegen betaling)
beschikbaar voor medegebruik door andere sportclubs. Voortgang➔uitgesteld ivm
corona

4. Openbare ruimte beweegvriendelijker
•

HRTC Dok gaat samen met recreatief fietser Arnoud Deyll in overleg met de
gemeente een mountainbike route aanleggen/uitzetten rondom Den Helder.
Voortgang➔ is opgestart

5. Verduurzaming sportaccommodaties
a. Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer gaan m.b.v.
energiescans onderzoeken hoe zij deze (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer)
kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen.
HRTC DOK, GC Ooghduyne, TTV Noordkop, Stichting Marsdiep/SV OKK en JVC gaan
hiermee aan de slag.

6. Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders
a. Team Sportservice Den Helder gaat onderzoeken of buurtsportcoaches kunnen
worden ingezet voor verenigingsondersteuning/-advisering en
deskundigheidsbevordering van (bestuurlijk) kader. Bestuurders van GC Ooghduyne,
SV Sportlust en DSO Handbal gaan meedenken over de aanpak.
b. De gemeente gaat een training sociale media voor sportverenigingen verzorgen.
Vrijwilligerspunt Noordkop voor Elkaar sluit aan.
c. Sportfederatie Den Helder gaat, ondersteund vanuit organisaties die samenwerken
in de landelijke sportlijn, na in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om een grotere
rol te spelen in de vertegenwoordiging en ondersteuning van sportclubs.
Voortgang➔ ondersteuning is opgestart

Gezond en wel
7. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in sportomgeving
a. Parlan, Scholen aan Zee en Dieet & Co gaan in overleg om te onderzoeken of het
mogelijk is om gezondheidslessen aan te bieden in primair en het voortgezet
onderwijs.
b. Sportfederatie Den Helder gaat in gesprek met de gemeente over de mogelijkheid
om in 2020 de nieuwjaarsreceptie in het teken te stellen van vitaliteit & gezondheid.
Voortgang➔ 😊 wordt in vervolgjaren gecontinueerd
c. GGD HN/In Control of alcohol & drugs, Brijder Jeugd Preventie en Team Sportservice
Den Helder ondersteunen sportclubs die het gebruik van alcohol en drugs willen
beperken of hun complex rookvrij willen maken, op verzoek met
voorlichtingsmateriaal, trainingen en praktische tips. Aquacentrum Den Helder heeft
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belangstelling. Voortgang➔Team Sportservice brengt het regelmatig onder de
aandacht
d. GGD HN/In Control of alcohol & drugs en Brijder Jeugd Preventie en Team
Sportservice Den Helder ondersteunen sportclubs bij het formuleren van
alcoholbeleid. Voortgang➔ is in uitvoering

8. Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten
a.

b.

c.

d.
e.

Team Sportservice Den Helder gaat in samenwerking met scholen en verenigingen
kinderen met een handicap kennis laten maken met meer verschillende sporten.
Voortgang➔ is opgestart
MEE & De Wering neemt het initiatief voor de ontwikkeling van een laagdrempelig
beweegaanbod (wandelen) voor licht-dementerenden. Aquacentrum Den Helder
sluit aan.
Team Sportservice Den Helder ondersteunt aanbieders van aangepast sporten met
informatie en trainingen. Voortgang➔ het gesprek is opgepakt mbt tot G-voetbal,
maar geen concrete afspraken/acties daarna
Trainers en coaches van JVC Julianadorp gaan een cursus voor training en
begeleiding van verstandelijk gehandicapte sporters volgen.
Rik Bodylanguage ontwikkelt een bewegingstraining voor mensen in een
scootmobiel.

9. Meer ouderen in beweging
a. MEE & De Wering en Team Sportservice Den Helder gaan in samenwerking met o.a.
CSAV Turnlust, TTV Noordkop, Tai Chi Den Helder, Jian aan Zee en Aquacentrum Den
Helder een sportinstuif voor ouderen organiseren. Voortgang➔ is opgestart maar
ivm corona uitgesteld
b. Tai Chi Den Helder gaat in samenwerking met OKK, Rik Body Language, BSC Bokoro
en MEE & De Wering weerbaarheidstraining opzetten voor ouderen die
mindervalide zijn.
c. MEE & De Wering gaat mogelijkheden onderzoeken om duo-fietsen beschikbaar te
stellen. Bijvoorbeeld bij winkelcentra waardoor mensen samen met minder mobiele
ouderen of mensen met beperking kunnen fietsen.

10. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
a. MEE & De Wering, TTV Noordkop en Dozy Basketbal gaan samen met het COA
onderzoeken hoe asielzoekers beter aansluiting kunnen vinden bij sportclubs.
Voortgang➔ is opgestart
b. Tai Chi Den Helder gaat samen met OKK, Rik Body Language en Studio Sport Spirit en
met medewerking van MEE & De Wering een sportaanbod opzetten voor oudere
migranten uit Den Helder en AZC.
c. De Meerpaal en het Liniecollege gaan leerlingen van het speciaal onderwijs (ZMLK)
meer in contact brengen met sportverenigingen.
d. Het Internationaal Vrouwencentrum wil in de sporthal van het AZC minimaal 2x per
jaar een sportdag organiseren.
e. Voor westerse en migrantenvrouwen wil het Internationaal Vrouwencentrum
zwemlessen (laten) organiseren. Aquacentrum Den Helder sluit aan.
f. De gemeente stimuleert sportclubs om te werken aan een veilig en open klimaat in
de sport waarbij de acceptatie van sporters met een LHBTI-achtergrond
vanzelfsprekend is.
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11. Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten
a.

b.
c.

Het Internationaal Vrouwencentrum gaat zich samen met andere organisaties
inzetten om het bewegingstekort onder vrouwen die onder de armoedegrens leven
te veranderen.
Budovereniging Dun Hong gaat zich inzetten om kinderen die in een asielprocedure
zitten de mogelijkheid krijgen (financieel) om bij een vereniging te kunnen sporten.
MEE & De Wering gaat samen met Team Sportservice Den Helder sportaanbieders op
de hoogte stellen van fondsen die kunnen worden aangeschreven om kinderen te
laten sporten.

12. Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg
a. Fysiotherapie De Schooten wil betere doorstroommogelijkheden vanuit
beweegprogramma’s naar reguliere sportaanbod realiseren o.a. door de introductie
van een ‘proeflesknipkaart' en gastsprekers uit te nodigen van verenigingen die
patiënten kunnen enthousiasmeren. CSAV Turnlust, TTV Noordkop. Jian aan Zee en
Dozy Basketbal hebben interesse om hieraan mee te doen. Voortgang ➔
Samenwerking is opgepakt door Dozy
b. Team Sportservice Den Helder zal aanhakend bij een netwerkbijeenkomst in het
kader van ‘Noordkop Gezond voor Elkaar’ een bijeenkomst organiseren van
aanbieders laagdrempelige sport en beweging, fysiotherapeuten en zorgverleners
om onderlinge contacten te bevorderen en doorstroommogelijkheden van zorg naar
sport te vergroten. Leefup haakt aan. Voortgang➔ is opgestart
c. Fysio Holland gaat haar kennis over preventie, sport en welzijn delen met
sportaanbieders en haar inloop-uur Blessureleed (voor mensen met vragen over een
blessure die ze hebben opgelopen) breder onder de aandacht te brengen.

Veel en vaardig
13. Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen
a. SV Noordkop Atletiek en SV Sportlust gaan in samenwerking met 's Heeren Loo
(locatie Noorderhaven) en Rotary Den Helder de Noorderhavenloop organiseren
voor valide en minder valide sporters. Planning 2021.
b. GV Sportlust neemt het initiatief om samen met andere clubs ‘Julianadorp verenigt’,
de gezamenlijke sportdag van verenigingen in Julianadorp nieuw leven in te blazen
en in een nieuw jasje steken.
c. TTV Noordkop gaat samen met ROC Sport & Bewegen het scholierenkampioenschap
tafeltennis nieuw leven inblazen.
d. TTV Noordkop gaat een jaarlijks bedrijfstafeltennistoernooi organiseren.
e. TV Julianadorp gaat samen met andere tennisverenigingen een Helders
jeugdkampioenschap tennis organiseren. Voortgang➔ op dit moment niet
haalbaar
f. BS De Lichtlijn gaat onderzoeken of en hoe een sportaanbod of -arrangement kan
worden opgezet voor medewerkers uit het onderwijs.

14. Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie
sport en bewegen
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a. MEE & De Wering en Noordkop voor Elkaar gaan in de Kop van Noord Holland het
maatjesproject - zoeken van (sport)maatje via digitaal platform - meer onder de
aandacht brengen.
b. De gemeente gaat onderzoeken of er aan het begin van het sportseizoen een
informatiemarkt van sportaanbieders kan worden gehouden.
c. TV Julianadorp wil de mogelijkheid van een dorpersportabonnement – word lid van
drie clubs, betaal voor twee - onderzoeken. Voortgang➔ nog niet opgepakt
d. Classic Gym gaat Fitness 2.0, een overkoepelend sportabonnement onderzoeken.
e. Fysiotherapie de Schooten gaat samen met andere partners een beweegloket
inrichten waar mensen terecht kunnen met vragen en problemen die sport en
beweging in de weg staan, en ook gericht kunnen worden doorverwezen.

15. Versterking en verbreding samenwerking tussen sport, onderwijs en
kinderopvang om kinderen meer en beter te laten bewegen
a. RKBS de Windwijzer gaat samenwerken met verschillende organisaties in de
omgeving (o.a. sportverenigingen en Stichting Kinderopvang Den Helder) om
pauzesport te realiseren.
b. DSO Handbal stelt kennis en faciliteiten van de club beschikbaar aan scholen die de
motoriek van leerlingen willen bevorderen.
c. Meerwerf Basisscholen willen een uitgebreide keuze aan naschoolse sportieve
activiteiten gaan aanbieden. Activiteiten voor alle kinderen zodat kinderen uit
gezinnen met verschillende inkomsten en culturele achtergronden er gebruik van
kunnen maken en van elkaar kunnen leren. RKBS de Windwijzer doet mee.
d. Bij de programmering van schoolsporttoernooien wordt in het vervolg rekening
gehouden met het vijf gelijke dagenmodel in het onderwijs, zodat meer scholen mee
kunnen doen.
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