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AANBOD STICHTING SPORTSTUIF
PROJECT LEEF!

Onderstaande lijst biedt een overzicht van de verschillende
onderdelen die door de Stichting Sportstuif worden aangeboden binnen het Project Leef!:
➤➤ Organiseren van diverse activiteiten.
➤➤ Bemiddelen als stagemakelaar.
➤➤ Promotie.
➤➤ Sport- en cultuurimpuls.
➤➤ Specifieke hulpvraag.
➤➤ Sportieve naschoolse opvang.
De verschillende onderdelen zullen op de volgende pagina’s
afzonderlijk worden toegelicht.
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ORGANISEREN VAN DIVERSE
ACTIVITEITEN

Leef! biedt hulp en ondersteuning bij het organiseren van activiteiten bij de sportvereniging.
➤➤ Ondersteuning bij het organiseren van toernooien.
➤➤ Ondersteuning bij het organiseren van spelactiviteiten
voor de jeugd.
➤➤ Ondersteuning bij andere sportactiviteiten op en rond de
vereniging.
➤➤ Het organiseren van eigen activiteiten op de sportvereniging zodat veel mensen de sportvereniging leren kennen.
➤➤ Zomerkampen. Leef! stelt zichzelf als doel om in de zomer
een kamp/weekprogramma te organiseren waarbij kinderen verschillende sportactiviteiten gaan doen. De verenigingen kunnen hierbij een activiteit voor hun rekening
nemen om zo de kinderen kennis te laten maken met de
sport en de vereniging.
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BEMIDDELEN ALS STAGEMAKELAAR

De buurtsportcoaches van Leef! bieden aan om als stagemakelaar te fungeren. Er zijn contacten met verschillende sport
opleidingen en instellingen in de regio. Deze stagiaires kunnen werkzaamheden op de vereniging zoals het geven van
trainingen of andere opdrachten uitvoeren die de vereniging
heeft.
➤➤ Sportopleidingen op MBO en HBO niveau worden gevraagd om stagiaires te leveren.
➤➤ De contacten met de sportopleidingen kunnen worden
gebruikt om stagiaires te plaatsen op de sportvereniging.
➤➤ Naast het regelen van stagiaires biedt Leef! aan om indien
gewenst op te treden als begeleider.
➤➤ Tussenpersoon voor het plaatsen van jongeren van Vreekwijk/Korenaar bij verenigingen en/of evenementen.
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PROMOTIE

De buurtsportcoaches van Leef! kan de contacten die er zijn
bij de basisscholen gebruiken om een verbindende factor te
spelen tussen verenigingen en de jeugd in de gemeente.
➤➤ De vereniging naar de school halen: de vereniging kan op
de basisscholen proeflessen of clinics verzorgen.
➤➤ De school naar de vereniging brengen: de kinderen kunnen dan een proeftraining of activiteit bij de vereniging
doen, op deze manier komen de kinderen rechtstreeks in
aanraking met de vereniging.
➤➤ Reclame maken voor eigen activiteiten: de contacten die
wij hebben op scholen kunnen ook gebruikt worden om
activiteiten van de vereniging snel en breed aan te kondigen.
➤➤ Sport- en cultuurimpuls: als een vereniging deelneemt aan
het Sport- en cultuurimpuls project wordt de vereniging
automatisch gepromoot in de boekjes die worden uitgedeeld op alle scholen.
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SPORT- EN CULTUURIMPULS

Sportstuif Leef! biedt in 2016 weer het project Sport- en cultuur impuls aan.
➤➤ De basisschoolleerlingen kunnen kennis maken met zoveel
mogelijk sport- en cultuurverenigingen.
➤➤ De kinderen kunnen gratis sporten met als doel plezier beleven aan sport en sociale vaardigheden op te laten doen.
➤➤ De kinderen kunnen mee doen aan kennismakingscursussen bij verenigingen. Alle cursussen worden gebundeld in
een sport- en cultuurboekje en deze boekjes worden aan
alle kinderen in een regio en door ons persoonlijk overhandigd.
➤➤ Kinderen kunnen zich nadien via de website inschrijven
voor een cursus.
➤➤ www.leefdeurne.nl/sci
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SPORTIEVE NASCHOOLSE OPVANG

Als partner van project Leef! biedt Sportstuif dé primeur op
het gebied van sportieve naschoolse opvang. Voor de sportverenigingen zou een rol weggelegd kunnen zijn om het
sportaanbod te verbreden. Als partner zouden verenigingen
een activiteit kunnen verzorgen tijdens de opvang. Door dit te
doen bezorgen we de kinderen een actieve middag en kunnen
we ze enthousiast maken voor een bepaalde sport of vereniging.
Sportstuif biedt de kinderen het volgende:
➤➤ Bij Sportstuif kunnen de kinderen sporten maar ook creatieve activiteiten doen.
➤➤ De unieke combinatie van ervaren medewerkers met een
pedagogische opleiding en ervaren sportdocenten zorgt
ervoor dat de kinderen zich op veel vlakken kunnen ontwikkelen.
➤➤ Onder begeleiding van de sportdocenten wordt er elke
middag minimaal een uur gesport.
➤➤ We willen de kinderen leren dat het goed en gezond is om
voldoende te bewegen. Want door voldoende te bewegen
voelen kinderen zich fitter, energieker en meer zelfverzekerd.
➤➤ Bij Sportstuif willen we de kinderen betrekken bij het
aanbod. Er zal ook verschillend aanbod zijn (“vrij spelen”,
intensief, gestructureerd, open, enz.) Hierbij leren we de
kinderen omgaan met elkaar, de regels, winst en verlies,
emoties en het materiaal.
➤➤ Op deze manier bieden we een veilige plek voor het kind
waarin het op een plezierige manier samen kan spelen
met andere kinderen.
➤➤ Sportstuif voldoet aan alle eisen van een kinderopvang.
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SPECIFIEKE HULPVRAAG

Elke vereniging heeft haar eigen hulpvraag en behoeften, de
buurtportcoaches van Leef! zetten zich ook in om deze specifieke hulpvragen te behandelen.
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