
organisatie idee

Budo vereniging Dun 

Hong

Kinderen die in een asielprocedure zitten, moeten de mogelijkheid hebben bij een vereniging 

te kunnen sporten. Financiën is nu een probleem.

Topfit MZ S College Competitie spelen/sporten tussen zorg/welzijn instellingen

Fysiotherapie Dokter & 

Huiberts

Beweegprogramma allochtone dames. (Opzet is gemaakt -> bekostigingsprobleem. 

Samenwerking met IVC is er)

Sportfederatie Stimuleren van G-sport voor diverse takken van sport

Buurtgericht bewegen van huiskamer naar huiskamer. Dit laten rouleren in de wijk.

School en verpleeghuis laten samenwerken in Den Helder staan ze naast elkaar

Bewegen niet opleggen maar enthousiasmeren en vanuit fysiotherapie integreren in 

onderwijs

TVJ Helders jeugdkampioenschap met Helderse tennisverenigingen

Strand toegankelijk voor rolstoel

Samenwerking stimuleren seniorenflats en sportverenigingen

RTV Toon Jacobs
Meer samenwerking met ouderenorganisaties bij Fiets en Geniet: fietsproject 55+. Reeds 4 

jaar een succes!

Internationaal 

Vrouwencentrum

N.a.v. een sportdag van het IVC in de sporthal van het COA (AZC). Het IVC zou graag minimaal 

2x per jaar deze sportdag daar organiseren.

Leefup
Vast bedrag op begroting Den Helder t.b.v. laagdrempelig sporten/bewegen senioren, 

mensen met beperkingen, chronisch zieken

Leefup Expertmeeting voor laagdrempelig beweegaanbieders t.b.v. uitwisseling en vergroten kennis

Leefup Laagdrempelig bewegen beschikbaar op buurtniveau, budget nodig!

Esdege Reigersdaal Kinderen in een rolstoel kunnen meedoen in de speeltuin/zwembad etc. sporthal (ook toilet)

Sportfederatie Bewegingsonderwijs op scholen inzet van vakleerkracht

FC Den Helder
F.C. Den Helder werkt samen met stichting Herstelling. Probleemjongeren voeren onder 

begeleiding diverse werkzaamheden uit.

Esdege Reigersdaal Raadslid gehandicaptenzaken

FC Den Helder
Alle clubs een gezamenlijke scheidsrechterscursus laten volgen. Groot tekort aan 

scheidsrechters

FC Den Helder Kwijtschelding OZB, WOZ.

G.V. Sportlust Revitaliseren Julianadorp Verenigd. 1 dag per jaar alle clubs samen.

Esdege Reigersdaal Ter inspiratie: Mont Ventoux-project Esdege-Reigersdaals is mooi voorbeeld!

G.V. Sportlust Sportdag MFC Dorpshuis J. Dorp. sporten/bibliotheek/peuters

Gemeente Den Helder

Betrek diverse organisaties hierbij: Sportservice, Jogg, Zorgaanbieders (dagbesteding), BSO 

(sporten stimuleren op jonge leeftijd), COA (statushouders), Vrijw. voor mensen met een 

beperking, 

Gemeente Den Helder
Stimuleer als gemeente, de samenwerking tussen diverse sportverenigingen, maar ook met 

buurthuizen en scholen en kinderopvangorg.

Scholen stimuleren tot sporten: zwemmen, wandelen, fietsen, enz. Centreren in een 

sporthal. Sportcarrousel.

Basketbalclub Dozy Den 

Helder

Basketbalclubs. Gezamenlijke exploitatie sportlaan/kantine -> gezonde voeding, jongeren op 

gezond gewicht

De 

Meerpaal/Liniecollege

Verbinding maken tussen leerlingen van het speciaal onderwijs (verstandelijk beperking) met 

allerlei sportverenigingen

Internationaal 

Vrouwencentrum

Bewegingstekort onder vrouwen onder de armoedegrens leven te veranderen. Wereld in 

Beweging. Idee: Sporten, gezonde voeding enz. Zoekt samenwerking.

Toon Jacobs Tourclub Fiets en geniet ook graag samenwerking met oudere clubs

Toon Jacobs Tourclub Samenwerking met plaatselijke wielerclub DOK samen met RTV Toon Jacobs

TTV Noordkop Bedrijfstafeltennistoernooi 1x per jaar

TTV Noordkop Tafeltennistafel bij bedrijf aanbieden

Pakang Vrije inloop elke donderdagmiddag. Dit is bekend gemaakt bij VVV, campings, jachthavens

Gemeente Den Helder Bewegen voor kinderen met obesitas

Sportfederatie

Verenigingen motiveren naar buiten te treden naar de omgeving door een evenement te 

organiseren in hun sport, bijv. straatvolleybaltoernooi, straatvoetbaltoernooi, op Koningsdag 

wedstrijd voor kinderen

GC Ooghduyne Beheer accommodatie door mensen met afstand tot arbeidsmarkt (in allerlei vormen)

Brijder Minder draagkrachtige inwoners door ondersteuning naar sport geleiden

GC Ooghduyne
Samenwerking met recreatiebedrijven, reguliere sportclubs/sportaanbieders, bieden ruimte 

voor recreatiepark / gasten

Werkgroep ONS 

Julianadorp
Multifunctioneel  terrein: Evenementen, Sport, Natuur, Welzijn, Scholen

TV Julianadorp Voetballers uitnodigen om na de competitie te komen tennissen (les en recreatief)

TTV Noordkop
Onze zaal beschikbaar stellen 1 dag of 1 week voor verschillende doelgroepen en 

tafeltennisclinics geven of toernooien organiseren.

TTV Noordkop
Meer tafeltennistafels op verschillende locaties zou het voor ons mogelijk maken om 

tafeltennislessen/clinics te geven

Team Sportservice Den 

Helder
Sportbuurtwerk i.s.m. verenigingen in de wijken; centrum, nieuw DH, Schooten, Julianadorp

Den Helder

Inclusief sporten en bewegen



Trialclub Den Helder en 

omstreken

Verwerving en inrichting motor en fietstrialterrein. Tevens speelterrein kinderen, bootcamp, 

buitenfitness, mountainbikeparcours

MEE & De Wering / 

Noordkop voor Elkaar

Zoeken van (sport)maatje via digitaal platform Noordkopvoorelkaar (vrijwilligerspunten Den 

Helder, Schagen, en Hollandskroon)

Vrijwaard Alle ouderen bewegen

MEE & De Wering
Sportclubs op de hoogte stellen van fondsen aanschrijven die het mogelijk om kinderen te 

laten sporten

TVJ
Faciliteer ouderen om te gaan sporten, "taxi-service" voor minder mobiele mensen, 

aangepast sportprogramma

MEE & De Wering Verschillende Daily Mile routes in de wijken. Dagelijkse beweegnorm voor iedereen

CSAV Turnlust
Samenwerking met Omring e.d. om eenzame ouderen aan het sporten te krijgen. Eventueel 

de 1e keer begeleiden naar de sportzaal

Team Sportservice Den 

Helder

Sportinstuif voor kinderen met een beperking waarbij ze gebruik maken v/d instuif voor 

regulier onderwijs

GGD HN
Bewegen (hardlopen, wandelen e.d.) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Onder andere met ervaringsdeskundigen, RCO de Hoofdzaak.

Fysiotherapie de 

Schooten

Meer mensen met een (hoog risico op) chronische aandoening in beweging brengen. Op 

basis van zorgprofielen mensen onderbrengen bij beweegprogramma's, b.v. voor COPD, 

diabetes, hart en vaatziekten etc. Samenwerking gezocht met 

huisartsen/praktijkondersteuners/zorgdomein

IVC Zwemles voor westerse en migrantenvrouwen

Team Sportservice Den 

Helder

Bij grote evenementen zoals de halve van Den Helder ook het aangepast sporten aanbieden -

> bijv. kleine atletiekbaan voor rolstoelers

Team Sportservice Den 

Helder

Maatjessporten voor mensen met een beperking (bijv. schaatsen met een maatje op 

bepaalde uren)

MEE & De Wering
In de wijk duo-fietsen beschikbaar. Bijv. bij winkelcentra samen met minder mobiele 

ouderen/mensen met beperking fietsen

30 minuten van iemands tijd in de week b.v. yoga, tai chi, baketbal kan een grote bijdrage 

leveren aan weekinvulling ouderen (verzorgd wonen)

SV Noordkop G-Spelen momenteel mondjesmaat alleen in J'dorp

SV Noordkop Atletiek
Meer mogelijkheden voor G-sporters (in elke tak van sport) of ze kennis laten maken bij 

diverse clubs voor aantal weken

TVJ Samenwerking Noordkop e.a. doelgroepen sport

TTV Noordkop Tafeltennistafel bij basisschool neer kunnen zetten

MEE & De Wering
Samen wandelen (de Daily Mile) start buurthuis of winkelcentrum. Afsluiten met koffie/thee 

+ maaltijd

Koppelen van ouders die hun kind wegbrengen en zo mogelijk een kind met beperking 

meenemen om te sporten

Vrijwaard Uitbreiding van samenwerking met Fyzio

Fysiotherapie de 

Schooten

Betere "doorstroommogelijkheden" vanuit beweegprogramma naar 'reguliere sport'. Soort 

'proeflesknipkaart' of gastsprekers vanuit verenigingen die praatje komen houden en 

mensen kunnen enthousiasmeren

Fysio de Schooten
Het beweegloket: Hier kunnen mensen terecht met vragen die in beweging komen in de weg 

staan. Hier worden belemmeringen geïnventariseerd

Team Sportservice Scootmobielroute met sport-/spelelement

Team Sportservice Sportinstuif voor senioren (boijv. 2x per jaar in de Draaikolk)

Stichting 

Jeugdfondssport

Sport en Bewegen. Basisonderwijs: 1e gymles (LO docent), 2e gymles (sportdocent niveau). 

Financiën: onderwijsgeld, breedtesportgeld, gemeentegeld

i.s.m. Sportservicebureau's

Stichting Noordkop 

Atletiek Accommodatie

Volwaardige atletiekbaan + clubgebouw in combinatie met krachthonk + kantine die gedeeld 

kan worden met andere sportaanbieders

Stichting 

Jeugdfondssport

Tekort aan trainers bij clubs. Breidt de opleiding Sport en Bewegen ROC Kop van Noord-

Holland uit met trainersopleidingen: atletiek, voetbal, gymnastiek. Koppeling aan ROC 

Horizon College

"Sport werkt" MEE & De Wering. Jongeren d.m.v. sporten terug naar werk

SV Noordkop Trimbaan Donkere Duinen

MEE & De Wering
Kinderopvang, jongerenwerk, (voetbal)vereniging in één gebouw op terrein in Julianadorp. 

Project 'ONS'

MEE & De Wering Vrijwilligers inzetten vanuit 's Heeren Loo en/of vergunninghouders

MEE & De Wering Buurtbuik initiatief voor tienerhuiskamers en jongerenwerklocaties

GC Ooghduyne Jeu des boules in of nabij stadshart & winkelcentrum brengen voor levendigheid

Den Helder Suns
Een goede, moderne hal realiseren (door de gemeente) waar topsport en breedtesport 

elkaar kunnen ontmoeten, enthousiasmeren en inspireren

Dozy Help Side (Dozy, 

Parlan, Transferium, 

Jo66, Sportservice)

Jongeren uit de jeugdzorg opvangen binnen de basketballvereniging. Doel: jongeren met 

problemen het gevoel geven dat ze ergens bij horen, gewaardeerd worden

Delly Zoo/ Lijstijl 

Centrum Den Helder
Sportieve "hangplek" in & outdoor voor (en door) tieners :-) (12-17)

HCSC
Het samen delen van: Inkoop, materialen,  contributie-inning (achterstand), 

ledenadministratie

Duurzame sportinfrastructuur



TVJ & ONS Samenwerking stimuleren; verenigingen en voedselbank Den Helder

DSO Handbal
Verbind elkaar op beleid, accommodatie en bestuurskundig niveau. Het maakt een ieder 

sterker; win-win

Gemeente Den Helder
Multifunctionele sportvelden (sportverenigingen (divers)): buurthuis, sociale cohesie, 

BSO/kinderopvang 

Gemeente Den Helder
Stel, als gemeente, de sporvelden voor iedereen beschikbaar, openbaar. Dus zonder kosten. 

V.b. de atletiekvereniging moest betalen om gebruik te maken van Quelderduyn!!!

(deeltijdabonnementen) Tijdens de winterstop voetbal een vervangende sport aanbieden 

voor een jeugdteam, b.v. hardlopen, fitness

GC Ooghduyne
Gezamenlijke administratie/omnivereniging -> minder bestuurders nodig, bestuurders in 

kracht

GC Ooghduyne Gezamenlijk gebruik machines/materialen/trainers

SV Noordkop Atletiek
Een atletiekbaan met diverse sportmogelijkheden rondom; bootcamp, freerunning enz. die 

ook kan worden gebruikt door scholen

Gemeentelijke expertise (techniek/ wet en regel), inbrengen in "vraagbaak & advies" 

(samenwerking) bij verenigingen

Teamsportservice Den 

Helder
Beweegaanbod in beweegtuinen, pleintjes etc.

TVJ Inkoopcentrale; kantine, facilitaire zaken, …

SV Noordkop Multifunctioneel atletiekbaan met b.v. freerunonderdelen om de baan

Vrijwilligers die willen zwemmen met kinderen met een beperking

Gemeente Den Helder
Zoek verbinding met de gebiedsmanager vd gemeente om sport in de wijk/buurt te 

stimuleren. Stel een buurtcoach aan!

Den Helder in Beweging
Richtlijn/format vanuit de gemeente bij het organiseren van een evenement. Nu is het te 

gecompliceerd/staat tegen.

1 vrijwilligersbestand, zodat je wanneer je iets organiseert meerdere mensen bereikt.

Gemeenteraad Den 

Helder
Sportverenigingen steunen om energieneutraal te worden.

Sportfederatie Gezamenlijke aanschaf materialen i.v.m. BOSA-regeling

Beter voor Den Helder / 

BC De Noordkop
Digitaal platform waar vraag en aanbod samenkomen.

Aanbod voor het hele gezin inclusief kinderopvang als ouders sporten op een vereniging. 

Verenigingen samen op één terrein.

SV Den Helder Sportvelden multifunctioneel opzetten: samen sporten, LTAD -> sporter voor het leven, ASM

Gemeente Den Helder
Sportvelden niet door hangjongeren laten gebruiken, maar iets organiseren. Zeker in 

vakantieperiode

Gemeente Den Helder
Diversiteit aan sportfaciliteiten vergroten. Bijv. Padel op tennisbaan, catamaran en 

(kite)surfclub

RTV Toon Jacobs
Samenwerking met Helders fanfarecorps: gezamenlijk gebruik clubgebouw al vele jaren in 

goed overleg.

Sportfederatie Clusteren van verenigingen op één complex.

Sportfederatie Atletiekaccommodatie die aan alle eisen voldoet.

Zwembad
Draaikol/Zwembad Agnacentrum Den Helder. Nieuwbouw -> (modulair) tegen het zwembad. 

-> delen/multifunctioneel

TVJ Energieneutrale sportparken

ONS
Meer sportveldjes in de gemeente met meer variatie; volleybal, tennis, rugby, hockey, 

voetbal enz. enz.

Gemeenteraad Den 

Helder
Multifunctioneel sportterrein

GGD HN Stimuleren gezonde schoolaanpak (o.a. themacertificaat Sport en Bewegen).

TTV Noordkop Tafeltennistafelclinics aanbieden aan: bedrijven; scholen; bejaarden/verzorgingshuizen; AZC.

Bijv. MTB-fietsen op DOK met jeugd en jongeren. Op 1 vaste middag gedurende een 

bepaalde periode instuif houden.

TVJ Dorpersportabonnement; "word lid van 3, betaal er 2".

Sportactiviteiten voor jeugd/jongeren met autisme. Breed aanbod gedragen door een aantal 

verenigingen.

TTV Noordkop Accommodatie beschikbaar stellen voor bijv. dansgroepen, yoga

Teamsportservice Den 

Helder

Deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten. Bijv. MVKT, omgaan met specifieke 

doelgroepen

CSAV Turnlust Scootmobielroute met onderweg spel/sport-elementen

CSAV Turnlust Sportinstuif voor ouderen. Een dag(deel) met divers sportaanbod

TVJ Stratentoernooien (alle sporten); goede ervaring mee

GC Ooghduyne Inventieve social sportdeals. Jeugd bereiken via facebook, instagram etc.

Gemeente Den Helder Inzet van buurtsportcoaches tbv de verbinding sportservice en sportclub

Sportactiviteiten voor jeugd en jongeren met een lichamelijke beperking. Aanbod in de kop 

van NH, gedragen door een aantal clubs + verenigingen

Op de speelplekken in de buurten laagdrempelig sport en spelaanbod voor kinderen en 

jeugd.

Vitale aanbieders



OKK
Samenwerking/fusie met andere verenigingen! Overleg met verenigingen die raakvlakken 

hebben.

Bodyfit
Fitness Bodyfit samenwerking met school "Windwijzer" pauzesport om in pauze te kunnen 

sporten.

Den Helder Suns Suns assist uitbreiden richting sportverenigingen.

Gemeente Den Helder Iemand uit eigen buurt op sportveldjes gratis les geven in een sport.

HSCS
Haal ouderen uit hun isolement. HSCS heeft in samenwerking met Vrijwaard en Firma 

Offerman een groep ouderen opgehaald om een wedstrijd bij te wonen. Structureel maken!

SV Noordkop / Den 

Helder in Beweging / 

ASM / Koenfit

SV Den Helder: overkoepelende (professioneel) kader: vz. -> prof. contact met alle partners, 

algemene ledenadministratie, prof. Penningmeester, club kan weer club zijn.

CSAV Turnlust Combineren van gezondheid en sport (vooral jeugd) bijvoorbeeld dieet en voedingsadvies.

Topfit MZ / College Inloopuren maken met verschillende sporten (in flexvorm) om drempel te verlagen.

Topfit MZ / College Dagbesteding -> 1 uur aparte training voor zorgclienten bij fitnessbedrijf.

TV Julianadorp Ouderenbond oid benaderen voor opzet slow tennis, easy.

Topfit MZ / College Bemiddeling en lage prijs huren van sportruimtes.

Turn-Over

Scholen laten samenwerken met sport-maatschappelijke projecten, zodat mogelijke drop-

outs tijdelijk daaraan mee kunnen doen. Zo kunnen ze weer schoolfit worden gemaakt, om 

ze daarna weer aan te laten sluiten op school.

MEE & De Wering Grote activiteit voor een goed doel. Fietstocht etc.

MEE & De Wering
Groot sport event, zoiets als Te land, ter zee en in de lucht. Aanbod voor de jeugd en 

jongeren. Scholen in meenemen.

MEE & De Wering
Samenwerking met jongerenwerk, sportservice en verenigingen in sector vrije tijd. 

Laagdrempelige manier, kennismakingsaanbod van diverse sporten.

Turn-Over Wijken/straten toernooien: voetbal, voleybal e.d.

SV Noordkop / Den 

Helder in Beweging / 

ASM / Koenfit

Gezamenlijk investeren in opleiding kader: algemene kennissessies, leerlijnen NOC*NSF

Aquacentrum Den 

Helder

Via Nationale Lijn (VWS) verplichte uren sport in lesrooster en voor zittende beroepen. 

Landelijke invoer schoolzwemmen en/of "Natte gym"

GC Ooghduyne Accommodatie aanbieden (al dan niet tegen vergoeding) aan andere sportclubs/gebruikers.

MEE & De Wering
Studiedagen en stakingsdagen v.d. scholen, aanbod vanuit buurtverenigingen en 

Jongerenwerk. Maak ook vakantiesportaanbod voor thuisblijvers.

Gemeenteraad Den 

Helder
BSO integreren in sportverenigingen.

Parlan Professionals hebben een voorbeeldfunctie aangaande sport & bewegen / gezonde leefstijl.

Bewustwording van sportleden openstaan voor de kwetsbare burger die ook wil sporten.

TV Julianadorp Clubgebouw openstellen voor atletiekclub J-dorp.

Vrijwaard Materialen lenen van andere organisaties, clubs, fyzio.

Brijder Extra aandacht voor rookvrije en alcoholarme sportomgeving.

G.V. Sportlust Rookbeleid. Stop roken rondom MFC Dorpshuis.

DSO Handbal Verdeel de sporten in porties binnen de gemeente "OMNI".

Den Helder Suns
Samenwerking breedtesport met topsport. Verenigingen uitnodigen bij 

topstportwedstrijden, topsporters gastlessen/trainingen te laten geven bij verenigingen.

Meerdere speelveldjes in de wijken, afgebakend met meerdere speelmogelijkheden voor 

jong/oud.

Vanuit sportverenigingen activiteiten organiseren voor ouderen (wandelen, fietsen, ...) en 

overdag uitvoering.

Parlan
Sporten en bewegen is onderdeel van de opvoeding. Professionals weten ouders te 

motiveren en weten van de voorzieningen af.

Classic Gym Fitness 2.0. Overkoepelend sportabonnement.

Gratis lidmaatschap sport&speluitleen voor maatschappelijke instellingen.

MEE & De Wering
Laagdrempelig aanbod van sport en spel (recreatie) op jongerencentra en tienerhuiskamers. 

Voor jeugd + ouders kosteloos en na schooltijd.

MEE & De Wering

Ondersteuning van vrijwilligers vanuit subsidie deskundigheidsbevordering gemeente Den 

Helder, b.v. op gebied van bestuur, vertrouwenspersoon, mentale weerbaarheid en naar 

behoefte verenigingen.

Positieve sportcultuur



Gemeente Den Helder
Statushouders bij sportverenigingen (COA + Vluchtelingenwerk) betrekken om klusjes te 

doen/vrijw. werk/dagbesteding/ Ned. taal te leren.

GGD NH

Alcohol en sport gaan net zo min samen als roken en sport! Geef jongeren het goede 

voorbeeld door rookvrije + alcoholvrije sportkantines te stimuleren (net zoals Texel 

(TeamFit))

Team Sportservice
Vakleerkracht voert motorische screening uit bij alle jonge kinderen. Daar zou een passend 

vervolg op moeten komen voor de leerlingen die baat hebben bij extra bewegen.

Team Sportservice Den 

Helder
Vakleerkrachten gym op het PO.

Team Sportservice
2x per week bewegingsonderwijs. (liefst) door vakleerkracht. Op dit moment onvoldoende 

accommodatie in bijvoorbeeld het centrum. 2x niet mogelijk!

GGD NH GGD geeft kinderen vanaf 18 maanden advies over bewegen + voeding (subsidie ZonMw)

Parlan Gesprekken met clienten, zoveel mogelijk wandelend voeren.

GGD Hollands Noorden Omgeving zo inrichten dat bewegen en sport worden gestimuleerd (lopen/fietsend).

Parlan
Sport en beweging binnen de zorg en onderwijs in samenwerking met bijv. Sportservice 

en/of zichtbaar in de wijk.

Team Sportservice Den 

Helder

Kinderen weer "leren" buiten te spelen in de buurt. (bijv. bootcamp op het schoolplein met 

weinig/geen materiaal. (organisatie Team Sportservice)

ROC Sport & Bewegen NL doet kan ook NL Sport & In Beweging zijn. Nationale of lokale dag.

ROC Sport & Bewegen Projecten die eenmalig worden aangeboden 'delen' met andere organisaties.

Brijder Clubs belonen die rookvrij en alcoholarm zijn.

DSO Handbal
Gebruik de kennis en faciliteiten van de club voor de scholen om motoriek te bevorderen 

(bijv. via sportservice).

Gemeente Den Helder Betrekken jeugd en gezinsteam die bij de mensen achter de voordeur komen.

BodyFit
Samenwerking met fitness en zwembaden en fysio's Aerobic/water. Beweging van het 

lichaam.

Team Sportservice Den 

Helder
Bewegingslessen peuters/kleuters (opvang).

Fysiotherapie de 

Schooten

Symposium organiseren waarbij ouders van kinderen (met hun kinderen) info krijgen over 

gezonde leefstijl en misschien korte 'lesvormen' van verschillende verenigingen om te 

proeven.

Fysiotherapie Dokter & 

Huiberts

Vanuit programma: fitkids een goede overgang creëren naar reguliere sporten (fitkids= 

beweegprogramma voor kinderen met chronische aandoening)

Fysiotherapie Dokter & 

Huiberts
Verbinding (korte lijntjes) gezondheid-sportverenigingen.

Zwembad ACDN "Natte gym" een periode een module "natte gym"; van veilig naar vaardig.

GGD Hollands Noorden Gezonde schoolaanpak stimuleren (o.a. themacertificaat Bewegen en Sport).

Rik Bodylanguage Bewegingstraining voor mensen in een scootmobiel.

GGD HN
GGD heeft campagnematerialen beschikbaar over gebruik alcohol en drugs. Zowel voor 

jongeren als voor ouders.

Tai Chi Den Helder / 

OKK / Rik Bodylanguage
Weerbaarheidstraining ouderen die mindervalide zijn.

GGD HN
In control alcohol en drugs. GGD kan interventies aanbieden aan sportverenigingen 

(bijvoorbeeld trainingen, instructie verantwoord alcohol schenken).

Tai Chi Den Helder / 

OKK / Rik Bodylanguage
Vaardigheid in bewegen specifiek voor ouderen.

Tai Chi Den Helder / 

OKK / Rik Bodylanguage
Bewegen voor migrantenouderen (valpreventie b.v.)

Leefup Meer valpreventietraining. In balans voor senioren.

TVJ Gehandicaptensport promoten bij de verenigingen (meer dan basketbal, tennis)

Diverse (o.a. D66)

Al meerdere keren voorgesteld! Eredivisie tafeltennis (dames) zit in onaantrekkelijke 

accommodatie (weinig publiek). Baketbalheren en -dames (eredivisie) spelen in geschikte 

accommodatie: samenwerking.

TV Julianadorp Trainingsgroep op niveau samenstellen voor toppers bij de tennisverenigingen.

SV Noordkop / Den 

Helder in Beweging / 

ASM / Koenfit

Talentenpools, financiële ondersteuning talenten, meetbaar via topsportsysteem NOC*NSF 

(olympisch netwerk)

Team Sportservice Den 

Helder
Topsporters (basketbal) inzetten als rolmodel (maatje) gezonde leefstijl.

Ik ben trots op zeezwemvereniging Het Marsdiep in Den Helder. 40 leden die iedere dag 

duiken in zee en dan vooral de ouderen boven de 70. Prachtig!

Vaardig in bewegen

Topsport inspireert


