versie september 2022

JAARPLAN HEB 2022-2023
Periode 1 juli t/m sep
Thema

Naam project/activiteit

Doelgroep

Subdoelstelling

start

Een leven lang bewegen

NIEUW: Sportspeeltuin i.s.m. Ormi/BASE
Oldstars walking football SV Wissel, als behoefte er is
Oldstars walking korfbal, als behoefte er is
ZitFit (5 groepen)
Pleintje App - gamification - Esports verenigingen
Vakantie-activiteiten
Aanhaken bij grote events/WK's/toernooien
Pietengym
Ketenoverleg Jeugd

4 tot 6 jaar
55+
55+
75+
9 t/m 14 jaar
4 t/m 18 jaar
4 t/m 18 jaar
4 t/m 10 jaar
0-18 jaar

Meer 4 tot 6 jarigen in beweging krijgen; uitbreiden aanbod

sep-22

Netwerk Gezond Vaassen-Emst

55+

Meer senioren 55+ aan het bewegen
Meer senioren 55+ aan het bewegen
Meer senioren 75+ aan het bewegen
Bewegen in buitenruimte stimuleren
Stimuleren bewegen jeugd
Stimuleren meer bewegen jeugd
Stimuleren bewegen jeugd
Afstemming partners/collega's
Afstemming netwerkpartners; in kaart brengen beweegaanbod 55+

Incidenteel (Avond4daagse; Cialfo Trail)

0-100 jaar

Ondersteuning organisaties bij activiteiten/events

In kaart brengen financiele ondersteuningsregelingen (mogelijk
Jeugdsportfonds/Volwassenenfonds)

4-100 jaar

Realiseren fonds in gemeente in kader armoede-betalen lidmaatschap sportvereniging

Gezonde School - AftersCool/UnderScool (Afterscool t/m 2022)

4 t/m 12 jaar

Bijdragen aan meer Gezonde Scholen

Gezonde School - Supermarktsafari
Gezonde School - Gezonde traktatie
Gezonde School - BLOC-test
NIEUW: AftersCool, vanaf 2023 op 1 locatie voor kinderen meerdere scholen

4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar

Bijdragen aan meer Gezonde Scholen

Go F(or) It (Verbinding Preventie Jeugd Zorg)
Beweeggroep Go For It Vaassen
NIEUW: Beweeggroep Go For It Epe
NIEUW: Creeren beweegaanbod jeugd SOF Hogeweerd/BASE, start 2023
NIEUW: Sport en bewegen voor jongeren op RSG-eventbureau maart + 4 events

4 t/m 12 jaar
4 t/m 12 jaar (max. 12 kinderen)
4 t/m 12 jaar (max. 12 kinderen)
4 t/m 18 jaar
12 t/m 18 jaar

Gezond op de werkvloer (aanvraag GGD)

18 t/m 65 jaar

Afstemming netwerk: tegengaan onder-overgewicht bij kinderen
Tegengaan beweegachterstanden en nadruk Gezond Gewicht
Tegengaan beweegachterstanden en nadruk Gezond Gewicht
Creeren samenhang in wijk en stimuleren bewegen jeugd
Stimuleren bewegen jeugd
Bewustwording gezonde leefstijl en stimuleren bewegen

Gecombineerde leefstijlinterventie Gli Cool Vaassen

18 t/m 65 jaar

Bewustwording gezonde leefstijl

Gecombineerde Leefstijlinterventie Beweegkuur Epe

18 t/m 65 jaar

Bewustwording gezonde leefstijl

Trommel zonder Rommel campagne

ouders/scholen/kinderopvang

Bewustwording gezonde leefstijl

Snoepgroente campagne

4 t/m 12 jaar

Bewustwording gezonde leefstijl

DrinkWater-campagne

0-100 jaar

Bewustwording gezonde leefstijl

Gezond tussen d'oren Campagne

4 t/m 30 jaar

Bewustwording gezonde leefstijl

Gezondere kantine
NIEUW: Sportmarkt-vrijwilligersmarkt i.s.m. EpeDoet! en Nicole

Verenigingen
18 t/m 65 jaar

Bewustwording gezonde leefstijl

Een gezonde en beweegvriendelijke omgeving

Diverse subsidies

Bewegen voor iedereen (Uniek Sporten)

Bijdragen aan meer Gezonde Scholen
Bijdragen aan meer Gezonde Scholen
Meer kinderen in beweging krijgen.

Promotie vrijwilligerswerk en bekendheid verenigingen/clubs
Binnenhalen van extra subsidie t.b.v. meer activiteiten

Publiek Private Samenwerking (pijler JOGG)

Bedrijven

Meer samenwerking met bedrijven m.b.t gezonde leefstijl

Materialenuitleen (bakfiets, opblaasboarding, materiaal)- extra promotie

partners

Stimuleren van meer bewegen in wijk en buurt

Creeren nieuw aanbod en ondersteuning bestaand aanbod i.s.m. verenigingen

0 - 70 jaar

Meer mensen met een beperking in beweging krijgen

Uniek Sporten van de maand Kalender opstellen

verenigingen

Meer mensen met een beperking in beweging krijgen

Promotie hulpmiddelen + kalender/ Beweeg ID box

12-70 jaar

Meer mensen met een beperking in beweging krijgen

Maken jaarkalender met workshops/bijeenkomsten relevante thema's

verenigingen

Meer mensen met een beperking in beweging krijgen

Sportloketfunctie aangepast sporten - hulpvraag/doorverwijzing

0-70 jaar

Meer mensen met een beperking in beweging krijgen

NIEUW: DUO-fiets i.s.m. EpeDoet!
NIEUW: Sportdag voor mensen met een beperking
Maken van promotiefilmpjes van het Unieke aanbod
Samenwerking met speciaal onderwijs/Mentielscholen> Special Heroes/Healthy Heroes

mensen met een beperking

Meer mensen met een beperking in beweging krijgen
Promotie aanbod en toeleiding naar aanbod
Promotie aanbod en toeleiding naar aanbod
Promotie aanbod en toeleiding naar aanbod

NIEUW: Schoolsportvereniging

4 t/m 12 jaar

Verenigingen vitaler en sterker maken

Campagneweek Nationale Sportweek

verenigingen

Verenigingen vitaler en sterker maken

verenigingen

Verenigingen vitaler en sterker maken

* Opening Sportweek Sprenge Trail + NIEUW: extra locatie Epe 2023 +online inschr.
* Sportweekkrant- uitbreiden inpu verenigingen/lokaal aanbod
Kennismakingsactiviteiten-flyer rebranden

scholen Vaassen
partners
verenigingen

Verenigingen vitaler en sterker maken
Verenigingen vitaler en sterker maken
Verenigingen vitaler en sterker maken

NIEUW: meer promoten Koningsspelen/Buitenspeeldag/Megakangoeroedag

4 t/m 12 jaar/verenigingen

Verenigingen vitaler en sterker maken

Services LSBA
Workshops i.s.m. Vrijwilligersacademie NO Veluwe (afstemming Epe Doet!)

verenigingen
verenigingen

Verenigingen vitaler en sterker maken
Verenigingen vitaler en sterker maken

Verenigingsondersteuning

verenigingen

Verenigingen vitaler en sterker maken

Veilig Sportklimaat

verenigingen

Verenigingen vitaler en sterker maken

coordinatie LSBA

verenigingen/clubs

Verenigingen vitaler en sterker maken en ondelinge samenwerking
organisaties verstevigen

Train de trainer Bewegen (docenten, vrijwilligers, ped. Medewerkers)

scholen/Kinderopvang

Bewegen een structurele plek geven in school/kinderopvang

Inzet BSC i.r.t. Gezonde School/Campagnes (Supermarktsafari's, UndersCool's)

scholen

Bewegen een structurele plek geven in school/kinderopvang

Meer aanbod voor 4-12 jarigen op school

scholen

Bewegen een structurele plek geven in school/kinderopvang

Meer aanbod voor 4-12 jarigen in de wijk (Burgerenk i.s.m. Marlina. Vegtelarij i.s.m. Bilge)

4 t/m 12 jaar

Bewegen een structurele plek geven in wijk/buurt

Opstellen nieuw jaarplan

Sterke en vitale sportverenigingen

* Sportweekjournaals

NIEUW: E-sports voor verenigingen

NPO inzet

JOGG inzet

NIEUW:Pauzesport op Nieuwe Wisselseschool/Knorelschool; toeleiding naar activiteit Burgerenk 4 t/m 12 jaar

Bewegen een structurele plek geven op school en in wijk/buurt

NIEUW: Pauzesport op School met de Bijbel Emst

4 t/m 12 jaar

Bewegen een structurele plek geven in school/kinderopvang

Stimuleren gezonde leefstijl (Gezonde School, watertappunten, water drinken, buitenruimte etc)

scholen/kinderopvang/buurt

Bewegen een structurele plek geven in school/kinderopvang

Stimuleren van ouderbetrokkenheid

scholen/buurtactiviteiten

Bewegen een structurele plek geven in school/kinderopvang

Pauzesport op scholen

scholen

Bewegen een structurele plek geven in school/kinderopvang

Aandacht buitenspelen BSO, peuterspeelzalen/kinderdagverblijven

Kinderopvang

Bewegen een structurele plek geven in school/kinderopvang

Drinkwatercampagne
SnoepGroenteCampagne
Gezond Tussen D'oren (week gezonde jeugd)

inwoners gemeente Epe
Scholen/kinderopvang
Scholen/kinderopvang

Bevorderen gezonde leefstijl
Bevorderen gezonde leefstijl
Bevorderen gezonde leefstijl

Gezonde Sportkantine

sportverenigingen

Bevorderen gezonde leefstijl

Aansluiten bij bestaande activiteiten (o.a. Groet en Ontmoet)

wijk/buurt

Bevorderen gezonde leefstijl

Communicatie (nieuwsbrief/pers)

communicatie

Bevorderen gezonde leefstijl

Overleggen/netwerken:

netwerk

Bevorderen gezonde leefstijl

netwerkpartners jeugd

Bevorderen gezonde leefstijl

Lokaal Preventie Akkoord
Kerngroep JOGG
Aansluiten bij team Jeugd (intern Koppel-Swoe)
Publiek Private Samenwerking

netwerkpartners
netwerkpartners
collega's Koppel-Swoe
Bedrijven

Bevorderen gezonde leefstijl
Afstemming
Afstemming
Creeren netwerk en nieuwe samenwerkingen

Nieuwsbrieven

partners

Inwoners informeren over activiteiten/projecten/ontwikkelingen

Facebook

inwoners gemeente Epe

Inwoners informeren over activiteiten/projecten/ontwikkelingen

Instagram

inwoners gemeente Epe

Inwoners informeren over activiteiten/projecten/ontwikkelingen

Youtube

inwoners gemeente Epe

Inwoners informeren over activiteiten/projecten/ontwikkelingen

Maken filmpjes en video's

inwoners gemeente Epe

Inwoners informeren over activiteiten/projecten/ontwikkelingen

Website www.heelepebeweegt.nl
Jaarplannen/rapportages/evaluatie/monitoring/klankbordgroep

inwoners gemeente Epe
intern/extern

Inwoners informeren over activiteiten/projecten/ontwikkelingen
Gemeente en partners informeren over activiteiten/projecten/ontwikkelingen

Ketenoverleg Jeugd

partners Jeugd

Afstemming met partners

CP Sport overleg

basisscholen CP Sport

Periodieke afstemming met CP sport van de scholen

VPZ jeugd/Go For it

Zichtbaarheid

Drie doelstellingen:
1. In 2022 is Heel Epe Beweegt hét platform voor sport, bewegen en gezondheid dat ondersteunt, verbindt, verwijst en adviseert.
2. In 2022 zorgt Heel Epe Beweegt voor een op de vraag en kenmerken van een gebied afgestemd sport,- beweeg- en gezondheidsaanbod met aandacht voor een gezonde leefstijl én het stimuleren daarvan.
3. In 2022 halen meer kinderen, jongeren, volwassenen en senioren de Beweegrichtlijn dan in 2019.
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