
 

 
 

 

Promoot je sport(vereniging)  
met sportkennismakinglessen voor de jeugd! 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Ook in 2013 organiseert GO-4 Sport het project School & Sport weer, waarbij 

sportverenigingen een aantal kennismakingslessen verzorgen op basisscholen in de 

gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel. In 2012 hebben 

28 verschillende sportverenigingen kennismakingslessen verzorgd. Meer dan 2500 

kinderen hebben kennisgemaakt met een sport. En veel verenigingen mochten nieuwe 

jeugdleden verwelkomen als gevolg van de kennismakingslessen die zij hebben gegeven! 

In deze brief leggen wij het project School & Sport uit en nodigen wij uw vereniging uit 

om in 2013 (weer) aan dit project deel te nemen. 

 

Doelstelling 

Het doel van het project School & Sport is om sportverenigingen de gelegenheid te geven 

zichzelf en hun tak van sport bij kinderen van het basisonderwijs te promoten. Daarnaast 

is het doel van dit project om sport en voldoende beweging bij kinderen te bevorderen. 

 

Doelgroep 

Het project richt zich op kinderen in groep 5 en 6 van het basisonderwijs. Op verzoek van 

uw vereniging en in overleg met de betreffende school kunnen ook andere groepen 

deelnemen. 

 

Trainingen tijdens de gymles 

Uw sportvereniging verzorgt een aantal sportkennismakingslessen tijdens de gymles op 

een basisschool in de omgeving. In overleg met uw vereniging bepaalt GO-4 Sport op 

welke school of scholen uw vereniging een aantal kennismakingslessen verzorgt. Een 

medewerker van GO-4 Sport of iemand van uw vereniging maakt afspraken met deze 

school over de kennismakingslessen. GO-4 Sport legt deze afspraken vast en brengt de 

vereniging en de school van deze afspraken op de hoogte. 

 

Trainingen bij de sportvereniging 

De leerlingen die enthousiast zijn over de lessen die de sportvereniging op school heeft 

verzorgd, kunnen daarna gratis een aantal trainingen bij de sportvereniging volgen. De 

sportvereniging nodigt de leerlingen hiervoor uit. 

 

In het klaslokaal 

Gedurende het project kunnen de leerlingen in de klas een Beweegmeter bijhouden. Met 

de Beweegmeter houden de leerlingen bij hoeveel zij sporten en bewegen. Daarnaast 

wordt een lesmethode, met theorielessen over het belang van bewegen, aangeboden aan 

deelnemende scholen. 

 

Wat kunt u van GO-4 Sport verwachten? 

o Het maken van afspraken tussen uw vereniging en de basisschool. Wanneer uw 

vereniging al goede contacten met de betreffende school heeft, kan iemand van uw 

vereniging ook zelf afspraken met de school maken. 

o Een onkostenvergoeding van € 12,50 per kennismakingsles, plus eventuele 

reiskosten. Eventuele overige kosten, zoals materiaalkosten of kosten van trainingen 

bij de vereniging, zijn voor rekening van de vereniging. 



o Indien nodig: contact leggen met uw sportbond voor ondersteuning bij de uitvoering 

van de kennismakingslessen of samen met u op zoek naar iemand die namens uw 

vereniging de kennismakingslessen kan verzorgen. 

o Indien nodig: advies over het samenstellen van kennismakingslessen op school en 

het samenstellen van een aantrekkelijk kennismakingsaanbod bij de vereniging. 

 

Wat verwacht GO-4 Sport van u? 

o Het verzorgen van vier aansprekende kennismakingslessen, tijdens de gymnastiekles 

op een basisschool in de buurt. Als het aantal van vier kennismakingslessen voor uw 

vereniging niet uitvoerbaar is, kan van dit aantal afgeweken worden. Wij verwachten 

wel dat uw vereniging iedere groep in ieder geval minimaal twee lessen geeft. 

o Het aanbieden van een aantrekkelijk kennismakingsaanbod aan de leerlingen, zoals 

bv. het gratis kunnen deelnemen aan vier trainingen bij uw vereniging. 

 

Planning 

februari – maart => GO-4 Sport of uw vereniging maakt afspraken met de  

basisschool over de kennismakingslessen 

maart – mei => Uw vereniging verzorgt een aantal trainingen tijdens de  

  gymles op school 

april – juni   => Kinderen krijgen de mogelijkheid om een aantal trainingen  

    bij uw vereniging te volgen 

 

Op verzoek van uw vereniging en in overleg met de betreffende school kan van deze 

planning afgeweken worden. Misschien past het beter in uw seizoen om in het najaar 

kennismakingslessen te verzorgen. Dit is natuurlijk ook mogelijk. In het najaar van 2012 

heeft een aantal verenigingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

 

Wij hopen dat uw vereniging zich inschrijft voor het project School & Sport. U kunt dit 

doen door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen naar  

GO-4 Sport. Inscannen en mailen naar go4sport@ferwerderadiel.nl kan natuurlijk ook. 

 

Wij ontvangen het inschrijfformulier graag voor maandag 4 februari 2013. Een 

medewerker van GO-4 Sport neemt vervolgens contact met de contactpersoon van uw 

vereniging op om vervolgafspraken te maken. 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het project School & Sport? Neem dan gerust 

contact op met GO-4 Sport. U kunt ons bereiken op tel. 0518-418891 of een e-mail 

sturen naar go4sport@ferwerderadiel.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Steven de Boer 

Projectmedewerker GO-4 Sport 

 

 

 

 

Geslaagd 'Project M.' van voetbalvereniging St. Annaparochie 
 

Nee, het gaat hier niet over een Facebook-feest, maar over een voetbalproject van 
voetbalvereniging St. Annaparochie. De voetbalclub had al een aantal jaren het probleem dat er 

maar heel weinig aanwas was van meisjes van 6-9 jaar. Ze wilden hier wat aan doen en kwamen 
met een plan. Het plan bestond uit het geven van twee voetballessen tijdens de gymlessen op de 
basisscholen in St. Annaparochie, een leuke flyer maken en uitdelen aan de jeugd en het 
aanbieden van vier gratis proeftrainingen bij de club. 
 
GO-4 Sport heeft de basisscholen in St.-Annaparochie en Nij Altoenae om hun medewerking 

gevraagd. Alle scholen reageerden positief. De voetballessen zijn vervolgens gegeven door trainers 
van de voetbalvereniging. Op de eerste proeftrainingen kwamen negen meisjes op af, die allemaal 
erg enthousiast waren. 



 

 
 

Inschrijfformulier School & Sport 2013 
 
 

O Ja, onze vereniging neemt in 2013 deel aan School & Sport. 
 

Vereniging: 
 
 

Contactpersoon: 
 
 

Telefoonnummer(s): 
 

 

E-mailadres: 
 

 

Onze voorkeur gaat uit naar de 
volgende school/scholen voor het 

geven van kennismakingslessen: 

 
 

 

Onze voorkeur gaat daarbij uit naar 
de volgende groep/groepen: 

 

 
 

Onze voorkeur gaat uit naar de 
volgende periode: 

 
 
 

Onze voorkeur gaat uit naar het 
geven van: 

O   4 lessen per groep 
O   anders, namelijk ... lessen per groep   
     (aantal invullen) 

Onze vereniging: 

O   maakt zelf graag afspraken met de 
     genoemde school/scholen over deze 

     kennismakingslessen 
O   wil graag dat GO-4 Sport afspraken 
     maakt met de genoemde school/scholen 

     over deze kennismakingslessen 

Toelichting / opmerkingen: 
 
 

 

 

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Uiteraard zijn wij hierbij 
afhankelijk van de medewerking van scholen en houden wij ook rekening met de 
voorkeuren van andere deelnemende sportverenigingen. 

 
Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen en het ingevulde formulier zo spoedig 
mogelijk (liefst voor maandag 4 februari 2013) terugsturen naar: 

 
Gemeente Ferwerderadiel 

T.a.v. GO-4 Sport 

Postbus 2 
9172 ZS Ferwert 

 

U kunt de bovenstaande gegevens ook mailen naar go4sport@ferwerderadiel.nl of het 
ingevulde inschrijfformulier faxen naar 0518-418877. 

mailto:go4sport@ferwerderadiel.nl

