Beleef, beweeg en ontmoet
op Sportlandgoed de Haamen!
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Voor u ligt de inhoudelijke rapportage over het jaar 2019 van Sportlandgoed De Haamen.
Met ingang van 2019 heeft stichting De Haamen een taakopdracht gekregen van Gemeente Beek.
Basis voor de taakopdracht 2019 (en volgende jaren) vormt het Uitvoeringsplan Sport en Bewegen van
gemeente Beek (2017) en de beleidsvoornemens zoals neergelegd in het Coalitie akkoord (2018).
De taakopdracht komt bovenop de algemene afspraken met betrekking tot taak en functie van
Stichting De Haamen zoals opgenomen in de exploitatieovereenkomst tussen gemeente Beek en
de stichting. Het sport- en beweegaanbod op en rondom de Haamen wordt opgebouwd vanuit een
piramide model en bestaat uit een drietal “lagen”:
Basislaag: aanbod van de Beekse sportverenigingen en activiteiten/programma’s voor alle inwoners 		
van Beek, van jong tot oud.
Pluslaag: aanbod waarbij speciale aandacht is voor ouderen, mensen met een chronische ziekte of 		
aandoening en mensen met een beperking.
Toplaag: ondersteunen en faciliteren van mensen met een lichamelijke beperking met speciale ambities.

Eén van de voorwaarden is een
duidelijke verantwoording richting
opdrachtgever. Middels deze
rapportage informeren wij u dan
ook graag over de inspanningen en
behaalde resultaten. Per activiteit is een
beknopte omschrijving weergegeven
en een aantal relevante cijfers met
betrekking tot aantal activiteiten en
bezoekers/deelnemers.
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Basislaag: thuisbasis van Beekse
verenigingen en activiteiten voor
alle inwoners van Beek

Sportlandgoed de Haamen is sinds jaar en dag thuisbasis van Beekse verenigingen en sportende
inwoners. Die rol past ons en vullen we sinds 1 januari 2014 in op basis van een realisatieovereenkomst
tussen de gemeente, de kernpartners en sportverenigingen van het sportlandgoed. Door een groot
en divers verenigingsleven is er een gevarieerd aanbod van (verenigings)sporten in Gemeente Beek,
maar ook specifiek op het sportlandgoed de Haamen.

Verenigingen Sportlandgoed De Haamen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atletiek: AV Caesar
Badminton: BCG Beek
Elektrisch rolstoel hockey: Black Scorpions
Handbal: BFC
Honk- en softbal: HSV Cheetahs
Skate-/Schaatsen: Limburgse Schaatsvrienden
Tennis: BRZ
Voetbal: vv Neerbeek en vv Caesar
Volleybal: VCB&S
Wandelen: Walking Limburg
Zaalvoetbal: ZVV Smedi, ZVV de Keigel,
ZVV de Metro, ZVV Neerbeek
• Zwemmen: ZV Becha en Beekse Zwemvrienden

“De Haamen levert een unieke bijdrage op het
gebied van sport en bewegen aan de gemeente
Beek door het inzetten van expertise, passende
activiteiten en programma’s en haar diep verankerd
maatschappelijk netwerk. We zien sport en bewegen in relatie met het sociaal domein o.a. welzijn,
cultuur, buurt, onderwijs en gezondheid. Samen
met onze stakeholders presteren wij optimaal op de
gebieden onderhoud, exploitatie en ontwikkelen van
sportaccommodaties, stimuleren van sportdeelname
en organiseren van het leerbedrijf. Hiermee willen
wij dé partner zijn van gemeente Beek bij het
realiseren van haar doelen. ”
Silvio van Gool,
Directeur/bestuurder stichting De Haamen
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Naast het aanbod van de verenigingen heeft De Haamen oog voor alle inwoners van Beek.
Voor de reguliere sporter en recreanten zijn er diverse sport- en beweegmogelijkheden. We maken
de combinatie tussen de hardware (binnen- en buitenaccommodaties) en software (programma’s
en activiteiten) waarbij het activiteitenaanbod zo goed mogelijk wordt afgestemd op de wensen
en behoeften van de deelnemers c.q. doelgroep(en).

Ouder-Kind Zwemmen (0-5 jaar)

Samen met ouders raken kinderen stap voor
stap vertrouwd met (zwem)water. Kinderen
worden watervrij en zelfredzaam door middel
van oefeningen, liedjes en spelletjes.
• Aantal activiteiten: 80
• Aantal deelnemingen: 1123
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 14,0

Zwem ABC (5-12 jaar)

Om kinderen vertrouwd te laten raken
met water zijn zwemlessen noodzakelijk.
De basis van leren zwemmen is het Zwem ABC,
een paspoort voor een leven lang zwem- en
waterplezier. De Haamen verzorgt A-, B- en
C-zwemlessen met gediplomeerde zwemonderwijzers. De zwemlessen en examens van
deze zwemdiploma’s staan onder toezicht van
de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)
• Aantal activiteiten: 410
• Aantal deelnemingen: 4844*
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 11,8
* inclusief kinderen die in aanmerking komen voor Stg. Leergeld
en Schoolzwemmen via de gemeente

Sport-na-School (4-10 jaar)

Sport-na-School is een extra beweegles voor
kinderen die het leuk vinden om (extra) te
bewegen en sporten. Voorop staat het plezier in
bewegen. Vanuit dit standpunt wordt gewerkt
aan het verbeteren van de motoriek, het verleggen van grenzen en het leren van verschillende
bewegingsvaardigheden. In samenwerking met
NJOY vonden een drietal beweegactiviteiten
plaats in De Haamen.
Beweeglessen groep 1 en 2:
gemiddeld 9 deelnemingen per activiteit
Beweeglessen groep 3 t/m 6:
gemiddeld 13 deelnemingen per activiteit
Sport- en zweminstuif groep 6 t/m 8:
gemiddeld 8,4 deelnemingen per activiteit
Opmerking:
einde schooljaar 2018-2019 gestopt i.v.m.
andere programmering NJOY

Discozwemmen (12-16 jaar)

Eén keer per maand vindt er discozwemmen
plaats op vrijdagavond. Het zwembad wordt
“omgetoverd” tot een echte disco. Met DJ,
leuke muziek en verschillende materialen.
• Aantal activiteiten: 11
• Aantal deelnemingen: 632
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 57,5
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Aquasportief (18-100 jaar)

Aquasportief zijn gevarieerde activiteiten in het
water, waaronder aquarobics, aquajoggen of
een combinatie. De oefeningen richten zich met
name op het verhogen van de conditie en het
versterken van de spieren op een verantwoorde
manier.

Recreatief Zwemmen (18-100 jaar)

Zwemmen is gezond, goed voor spieren
en gewrichten en bovendien ontzettend leuk.
Elke week zijn er op verschillende dagen
en tijdstippen mogelijkheden om heerlijk
ontspannen en op eigen tempo te zwemmen.
In het weekend zijn er twee aparte momenten
voor het banenzwemmen.

Recreatief zwemmen

• Aantal activiteiten: 508
• Aantal deelnemingen: 1242
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 24,5

Dames Zwemmen

• Aantal activiteiten: 46
• Aantal deelnemingen: 1165
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 25,3

Banen zwemmen

• Aantal activiteiten: 84
• Aantal deelnemingen: 1692
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 20,1

Totaal

• Aantal activiteiten: 662
• Aantal deelnemingen: 15485
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 23,4

Aquajoggen

• Aantal activiteiten: 371
• Aantal deelnemingen: 5218
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activteit: 14,1

Aquarobics

• Aantal activiteiten: 84
• Aantal deelnemingen: 1692
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activteit: 20,1

Combiles

• Aantal activiteiten: 68
• Aantal deelnemingen: 649
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activteit: 9,5

Totaal

• Aantal activiteiten: 523
• Aantal deelnemingen: 7559
• Gemiddeld aantal deelnemingen
per activteit: 14,5

Sport- en spel (55+ jaar)

Elke week vinden er op vijf momenten
beweeglessen voor senioren plaats in de
sporthal. De lessen zijn zeer gevarieerd:
Oefeningen voor het lichaam coördinatie,
circuittraining, sport- en spelvormen met
aangepaste materialen en meer.
Doel van de sport- en spel lessen is naast het
sociale component ook het het verbeteren
van kracht, conditie, evenwicht en lenigheid.
• Aantal activiteiten: 204
• Aantal deelnemingen: 1950
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 9,6
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Pluslaag: aanbod voor
speciale doelgroepen

Naast het reguliere aanbod en het aanbod van verenigingen zijn verschillende organisaties actief met
hun eigen activiteiten voor specifieke doelgroepen. Met name te noemen zijn:
• SGL met haar dagbesteding voor cliënten met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking,
hersenletsel of dementie.
• Daelzicht (De Munnik en De Dagbeeker) die met haar cliënten, mensen met een verstandelijke
beperking, structureel gebruik maakt van faciliteiten van De Haamen en Oude Pastorie in het kader van
dagbesteding.
• Organisaties zoals Ut Zunneke, Zuyderland en Pergamijn welke structureel danwel op regelmatige basis
komen zwemmen met cliënten die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben.
• Daarnaast zijn diverse sportverenigingen actief met aanbod, onder meer rolstoel handbal, aangepast 		
badminton, G-voetbal, G-handbal en elektrisch rolstoelhockey.

“Naast de vele samenwerkingsverbanden initieert
De Haamen, in opdracht van
Gemeente Beek, ook tal van
andere activiteiten voor mensen
met een beperking, chronische
ziekte en is er extra aandacht
voor de doelgroep senioren.”
Glenn Dahmen,
Programmacoördinator stichting De Haamen
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De Carrousel (mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar)

De Carrousel is een afwisselend dagprogramma voor mensen met diverse soorten beperkingen,
uiteenlopend van autisme tot een verstandelijke beperking waarbij mensen kunnen deelnemen aan
activiteiten op gebied van sport, bewegen, gezondheid en voeding. Zij krijgen hierbij speciale ondersteuning. De deelnemers zitten in vaste groepen van ca. 12 mensen. Iedere donderdag wordt een
afwisselend programma gevolgd dat bestaat uit verschillende activiteiten; ’s morgens een sportactiviteit
of helpen bij het klaarmaken van de lunch. ’s Middags kunnen ze kiezen uit zwemmen of (re)creatieve
activiteit zoals toneelspelen, wandelen, etc. Een aantal sportverenigingen, betrokken bij de Haamen,
biedt op een laagdrempelige manier hun sport aan.
• 50 activiteiten
• 7 deelnemende verenigingen

• wekelijks ca. 30-35 deelnemers
• wekelijks ca. 5-6 vrijwilligers

Multisport en beweeggroep
(verstandelijk)

Zwemmen Plus

(mensen met een verstandelijke beperking)
De Haamen organiseert i.s.m. Bijzonder in
Beweging een speciale beweeggroep voor
mensen met een verstandelijke beperking
vanaf 8 jaar.
• Aantal activiteiten: 10 (gestart in oktober)
• Aantal deelnemingen: 75
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 7,5

Multisport en beweeggroep
(lichamelijk)

(mensen met een lichamelijke beperking)
De Haamen organiseert i.s.m. revalidatie
centrum Adelante en Trainingscentrum
Aangepast Sporten (TAS) een speciale
beweeggroep voor mensen met een
lichamelijke beperking vanaf 8 jaar.
• Aantal activiteiten: 33 (gestart in april)
• Aantal deelnemingen: 150
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 4,5

(Mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking)
Zwemmen met professionele begeleiding
en zorg. Specifiek voor mensen die extra
begeleiding nodig hebben in het water
of mensen die hulp nodig hebben bij de
verzorging. Het kan hierbij gaan om mensen
met een lichamelijke beperking, mensen die
aan het revalideren zijn of begeleiding
krijgen van een fysiotherapeut.
• Aantal activiteiten: 160
• Aantal deelnemingen: 3268
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 20,4

Sportclinics

(Mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking)
Door het jaar heen organiseren we in samenwerking met het sportloket van Adelante,
het TAS en IKS een aantal sportieve clinics.
Doel van de sportclinics is om deelnemers
kennis te laten maken met verschillende
soorten sporten.
De Haamen
• Multi Sport & Beweeg clinic: 22 deelnemers
• Para klimmen: 13 deelnemers
• Para triathlon: 0 deelnemers (*)
• Rolstoeltennis: 0 deelnemers (*)
• Rolstoel basketbal: 23 deelnemers
(*) geen doorgang i.v.m. te weinig aanmeldingen
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Adelante
• All inclusive karate: 30 deelnemers
• Zwemclinic: 8 deelnemers
• Boogschieten: 20 deelnemers
• Duikworkshop: 18 deelnemers

Sport- en spelinstuiven

(Mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking)
Twee keer per jaar wordt er een grote sporten spelinstuif georganiseerd voor mensen
met een beperking. Tijdens de instuiven staat
bewegen, plezier en ontmoeten centraal.
De deelnemers nemen deel aan verschillende
vormen van sport en bewegen.
• Herfstvakantie: 69 deelnemers
• Kerstvakantie: 26 deelnemers

Bijzonder Gewoon

(55+ jaar en mensen met een
verstandelijke beperking)
Elke maand wordt er een leuke beweegactiviteit georganiseerd voor mensen met
een beperking én senioren vanaf 50 jaar.
We organiseren laagdrempelige activiteiten
waarbij ontmoeting, kennismaking, bewegen
en vooral gezelligheid centraal staan.
• Aantal activiteiten: 9
• Aantal deelnemingen: 154
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 17,1

Fit & Vitaal

(55+ jaar en mensen met chronische ziekte of
beperking)
Het accent van Fit & Vitaal ligt op de beweegmogelijkheden van het gehele lichaam met
oefeningen gericht op lenigheid, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en ontspanning.
Het doel is het verbeteren van de lichamelijke
conditie en het vergroten van de beweegmogelijkheden van het lichaam om alledaagse
activiteiten (blijvend) te kunnen verrichten.
De lessen zijn geschikt voor diverse deelnemers, zowel vitaal als minder vitaal.
Het programma is specifiek geschikt voor
mensen met chronische klachten (zoals hart-

en vaatziekten, fibromyalgie of reuma),
COPD, mensen met een beperking of
mensen die aan het revalideren zijn.
• Aantal activiteiten: 264
• Aantal deelnemingen: 5388
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 20,4

Sportief Wandelen

(55+ jaar)
Het Sportief Wandelen wordt in samenwerking
met Walking Limburg uitgevoerd; een speciaal
opgeleide en gecertificeerde trainer verzorgt
de wandelactiviteit. De trainer kan zowel valide
deelnemers maar ook deelnemers met een
fysieke beperking, chronisch ziekte of weinig
conditie begeleiden. Denk hierbij aan mensen
die na revalidatie (weer) willen starten met
wandelen of bewegen. Of mensen met
fibromyalgie, diabetes, COPD, overgewicht
of hart- en vaatziekten.
• Aantal activiteiten: 4
(sept. t/m dec.; 1x per maand)
• Aantal deelnemingen: 24
• Gemiddeld aantal deelnemingen per
activiteit: 6

Valpreventie

(65+ jaar)
Vallen is de meest voorkomende oorzaak van
letsel door een ongeval bij ouderen. In samenwerking met fysiopraktijk GCN is er een traject
valpreventie uitgevoerd. Het traject combineert
twee bewezen interventies (Vallen Verleden
Tijd en In Balans) tot één totaal programma.
Het traject bestaat uit een voorlichtingsbijeenkomst, een intake, valtrainingsprogramma van
10 weken, een outtake en follow-up.
Traject uitgevoerd met 6 deelnemers

Rapportage 2019
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Gezondheidsplein

(65+ jaar)
Eenmaal per jaar organiseren we een ontmoetingsdag waarbij we de doelgroep
senioren kennis laten maken met De Haamen
en het aanbod in en rondom gemeente Beek.
Een dag waarbij een gezonde leefstijl en
positieve gezondheid centraal staat. Er worden
verschillende workshops en bijeenkomsten
georganiseerd door samenwerkende partijen
met thema’s zoals Positieve Gezondheid,
veiligheid in huis, belang van bewegen,
gezonde voeding, mantelzorg, enz. Ook de
oorspronkelijke fitheidstest en het gezondheidsplein zijn onderdeel van het programma.
Het doel van het Gezondheidsplein is om
zoveel mogelijk senioren bewust te maken van
hun levensstijl, hen (preventief) te informeren
over een aantal thema’s, hen aan het bewegen
te krijgen/houden en een indruk te geven van
wat er in hun gemeente op het gebied van
sport, bewegen, gezondheid en welzijn
georganiseerd wordt.
• Aantal deelnemers: 133
• Aantal aanbieders: 9
(Sport, Bewegen & Gezondheid)

Nationale Sportweek

(0-100 jaar)
Tijdens de landelijke actieweek organiseert
De Haamen, zoals vele verenigingen, sportbonden en andere sport- en beweegaanbieders een initiatief om meer mensen kennis
te laten maken met het sportlandgoed én de
verschillende activiteiten. In 2019 organiseerde
de Haamen een promo-actie: “Bring-a-Friend”.
En in samenwerking met NJOY en enkele
sportverenigingen organiseerde we een
Beleef- en Doe middag op en rondom het
Sportlandgoed.
Bring a Friend:
• Aantal deelnemers: 16 nieuwe deelnemers
Beleef- en Doe middag:
• Aantal deelnemers: 24 deelnemers
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Beweegmakelaar

(Senioren en met een verstandelijke of
lichamelijke beperking)
De beweegmakelaar brengt vraag en aanbod
bij elkaar en verkleint de stap naar een passend
sport-/beweegaanbod in de eigen (woon)omgeving. Deze consulent is hét aanspreekpunt voor
specifieke sportzorgintake-/ bemiddeling,
begeleiding en ondersteuning bij (hulp)vragen
op het gebied van sport en bewegen.
De consulent is vooral gericht op mensen
die (nog) niet terecht kunnen bij of de weg
vinden naar regulier sport- en beweegaanbod.
• Er hebben diverse netwerkgesprekken
plaatsgevonden met o.a. Pergamijn, Cicero,
Zuyderland, etc.
• In totaal zijn er 21 casussen binnen gekomen:
• 8 casussen zijn doorverwezen naar het 		
		 aanbod van de Haamen (o.a. auqua		 sportief, fit & vitaal, zwemmen plus)
• 5 casussen zijn doorverwezen naar extern
		 aanbod (SGL, Steinerbos, elders.)
• 2 casussen zijn gestart maar later gestopt
		met deelname.
• 2 casussen zijn nog in behandeling
• 4 casussen betroffen andersoortige vragen
		 (m.n. advies, informatie over aanbod, etc.)

Toplaag: speciale doelgroepen
met speciale ambities

De gemeente Beek is met Sportlandgoed De Haamen al jaren kartrekker binnen de provincie als het gaat
om aangepast sporten. Vanaf 1 januari 2019 is het Trainingscentrum Aangepast Sporten (TAS) actief en
wordt het epicentrum voor mensen met een lichamelijke beperking in Limburg.
Een strategisch centrum dat zich richt op breedtesport én talenten. Het TAS en haar partners is er primair
voor het ondersteunen en faciliteren van talenten met ambitie om hun sportieve dromen waar te maken.
Vanuit het TAS wordt ingezet op talentherkenning en –ontwikkeling. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met sportaanbieders, sportbonden, Revalidatiecentrum Adelante, Provincie Limburg,
Huis voor de Sport Limburg, andere partners en stakeholders.

Het Trainingscentrum Aangepast Sporten in 2019

(Talent met een lichamelijke beperking)
• Een netwerk van meer dan 20 partners, stakeholders en
samenwerkende partijen.
• In maart is de samenwerking tussen de Gemeente Beek,
stichting De Haamen en revalidatiecentrum Adelante
geformaliseerd in een getekende samenwerkingsovereenkomst.
• Ontwikkeling van een eigen huisstijl en identiteit met
bijbehorend logo, en de realisatie van een digitaal platform in
samenwerking met De Haamen en IKS.
• Onderzoek/enquete uitgevoerd om de wensen/behoefte van
verenigingen in kaart te brengen op het gebied van 		
aangepast sporten. De uitkomsten van deze enquête vormen
de basis voor de kennistransfers voor sportaanbieders welke in
2020 worden georganiseerd.
• Creëren toestroom d.m.v. breedtesportactiviteiten
(zie o.a. sportclinics en de multisport- en beweeggroep).
• Ondersteuning Open NK paraklimmen.
• Innovatietrajecten met Brightlands voor Mitch Valize en
Noah Mbuyamba. Tevens ambassadeurs van het TAS.
• Voorbereidingen getroffen voor de indoor
verbouwing van De Haamen, waarbij het TAS
zich met name richt op de kracht- en
bewegingsruimte.

“2019 was vooral het jaar van creëren
van randvoorwaarden en uitbreiden
van het netwerk. We hebben ons bezig
gehouden met creëren van aanbod en
het realiseren van een digitaal platform.
Hier zijn we bijzonder trots op. In 2020
pakken we door en verschuift onze aandacht steeds meer naar hetgene waar
het TAS voor staat; het faciliteren van
talenten met ambitie!”
Tim Mullens,
Manager Trainingscentrum Aangepast Sporten
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Communicatie

Eind 2018 heeft er een herijking
plaatsgevonden van het communicatieplan.
Belangrijkste speerpunt; een vernieuwde
website. Op het gebied van PR &
Communicatie zijn een aantal zaken
gerealiseerd in 2019:
• In samenwerking met
Advance Communications is er
een nieuwe huisstijl ontwikkelt.
• In oktober t/m december is de nieuwe
website ontwikkelt. Begin 2020 wordt 		
deze gelanceerd. Daarbij is de samenwerking
gezocht met het Trainingscentrum
Aangepast Sporten en Iedereen Kan Sporten.
• Er zijn vernieuwde sjablonen voor folders,
flyers, posters, etc. ontwikkelt in de nieuwe
huisstijl. Net als roll-up banners en
beachflags voor promotionele doeleinden.
• Er is een beeldbank ingericht van
professioneel fotomateriaal van diverse 		
activiteiten én doelgroepen.

Uniek Sporten

Mensen met een beperking kunnen via de
website en app van Uniek Sporten kennis
nemen van het aanbod aangepaste sporten in
de gemeente Beek. De landelijke website en
app, die door alle gemeenten in Nederland kan
worden gevuld, biedt een totaal overzicht van
het sport- en beweegaanbod voor mensen met
een beperking in de buurt of regio. Gemeente
Beek is sinds september 2018 aangesloten bij
dit initiatief.
• 16 sport- en beweegaanbieders staan in de
app staan.
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Iedereen Kan Sporten

De gemeentes Sittard-Geleen, Beek en Stein
zien het belang om meer mensen met een
beperking te stimuleren om te gaan en blijven
sporten en bewegen. Daarom hebben ze in
een regionaal verband afgesproken om een
regioconsulent Iedereen Kan Sporten (IKS) in te
zetten. De regio consulent is 1 juni 2019 gestart.
De regioconsulent werkt samen met zorginstellingen, kennisinstellingen en verenigingen
en is er een nauwe samenwerking met o.a.
verenigingsondersteuners, de sportpedagoog,
Sportlandgoed de Haamen, het TAS, Huis voor
de Sport Limburg en vele andere maatschappelijke partners. Het doel van IKS is drieledig:
1. Een toename stimuleren van het
sport- en beweegaanbod voor mensen
met een beperking;
• Ondersteuning Talentenschool op speciaal
onderwijs.
• Ondersteuning Talentenweek en schoolsport
dagen op het speciaal (voortgezet) onderwijs
• Ontwikkelen 'Kennistransfers' voor
verenigingen in samenwerking met
Trainingscentrum Aangepast Sporten.
• Tijdens het sportcongres Westelijke
Mijnstreek heeft een workshop “aangepast
sporten wat nu?” plaatsgevonden i.h.k.v.
kennisbevordering voor verenigingen.

2. Een toename stimuleren van het sport- en
beweeggedrag door mensen met een
beperking;
• Om de doelgroep beter te bereiken is er een
communicatieplan opgesteld.
• Er hebben vele netwerkgesprekken
plaatsgevonden met o.a. speciaal onderwijs,
sport- en beweegaanbieders,
zorginstellingen, maatschappelijke
organisaties die zich richten op mensen met
een beperking en verschillende
professionals.
3. Individuele begeleiding van kinderen naar
een sport- en beweegaanbod.
• In de periode van 1 juni 2019 t/m 31
oktober 2019 zijn er 7 individuele casussen
behandeld. Van deze 7 casussen hebben er 4
intakegesprekken plaatsgevonden, de
overige 3 vragen zijn telefonisch behandeld.
• 3 aanvragers zijn aangesloten bij
		 sport- en beweegaanbod.
• 2 aanvragers zijn nog zoekende naar ander
		geschikt aanbod.
• 2 aanvragers hebben nog niet
		 deelgenomen aan sport- en
		 beweegaanbod; redenen o.a. taalbarriere,
		 vervoer en privéomstandigheden.

Leerbedrijf De Haamen

Sportlangoed de Haamen is een mooie
omgeving voor professionals in opleiding.
Door een brug te slaan tussen theorie
(curriculum) en de actuele beroepspraktijk
(werkveld) krijgen studenten de ruimte om
ervarend te leren in echte praktijksituaties.
Studenten leveren daarmee een bijdrage in de
uitvoering, organisatie en (door)ontwikkeling
van bestaande en nieuwe programma's.
• 16 studenten Medewerker Sport & Recreatie
(CIOS Praktijkroute)
• 2 studenten Ortho Bewegings Agogie (CIOS)
• 4 studenten Sportkunde studenten (Fontys)

Facilitering evenementen

Jaarlijks worden er een aantal evenementen
georganiseerd op of rondom Sportlandgoed
de Haamen. Waaronder de sport-en integratiedag, schoolsportdagen van NJOY, Handbikewedstrijd Adelante On Wheels, Queen Parade,
Fietsexamen Veilig Verkeer Nederland, BFC
handbaltoernooi, Victoria toernooi, Karate
toernooi Do Weng, Beleef- en Doedag, Sportdag gemeente Beek, De Limburg Cup, Peter
Verjans toernooi en toelatingstesten van de
Brandweer.

Sneak preview:
Onze nieuwe website!
Vanaf 1 februari 2020
www.dehaamen.nl

Onze dank gaat uit naar gemeente Beek, de sportverenigingen en alle andere samenwerkende partijen. Samen zullen
wij in 2020 met net zoveel energie en enthousiasme de inwoners van gemeente Beek en omgeving, van jong tot oud
en valide tot minder valide, stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl!
Voor meer inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Glenn Dahmen,
programma coordinator Sportlandgoed de Haamen (gdahmen@sportstichting.org / 06-51800626).
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Meer informatie?

De Haamen 1, BEEK
Postbus 410, 6130 AK SITTARD

Bel naar 046-436 01 80 of stuur een mail naar:
info@dehaamen.nl

www.dehaamen.nl

