Sportakkoord Aalsmeer
Projectplan

Inleiding

Het sportakkoord in Aalsmeer heeft als belangrijkste doel om meer mensen te laten genieten van sporten
en bewegen die dat op dit moment niet of onvoldoende doen. Heb je ideeën om dit te helpen realiseren, dan
kun je een aanvraag voor een bijdrage indienen. Je gebruikt hiervoor onderstaand format (beperk de tekst tot
maximaal twee A4). Lees voorafgaand aan het invullen van dit format de documenten Sportakkoord Aalsmeer
en Procedure Sportakkoord Aalsmeer. Vul daarna alle onderdelen in.

Projectplan
1. Bij welke nationale ambitie(s) sluit het project aan?
Op jonge leeftijd vaardig in bewegen

2. Wat is het doel van het project?
Het organiseren van zwem- en looptrainingen voor scholen met als doel het uitlopen van een Zwemlopen in het Aalsmeerse
Zwemloop Circuit. Het Cricuit bestaat uit : 1. Waterlelie, 2. Oosterbad en 3. Watertoren (finale)

3. Welke doelgroepen worden bereikt?
Kinderen van 8 t/m 15 jaar en indien gewenst/mogelijk t/m 17

4. Welke activiteiten maken deel uit van het project?
In 2 georganiseerde trainingen kinderen kennis laten maken met de zwem/loop onderdelen. Indien mogelijk onder schooltijd
of avond of zaterdag

5. Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?
Ca 50-100 kinderen (atleten) leren te bewegen, waarbij ze ook begeleidt worden in de juiste bewegingsvorm om hun doel te
bereiken. Dit geeft een positie zelfbeeld en zelfvertrouwen.

6. Wat is het tijdsplan van het project?
In een tijdbestek van 6 weken toewerken naar een "wedstrijddag" aansluitend het motiveren en enthousiasmeren om ook deel
te nemen aan het gehele circuit.

7. Welke mensen en/of organisaties zijn actief bij het project betrokken?
ZSC Oceanus , ESA, Stichting Oosterbad, Gemeente Aalsmeer

8. Hoe wordt het project voortgezet als de bijdrage vanuit het lokale sportakkoord ophoudt?
De zwemloop is een onderdeel van de jaarlijkse triathlon clubkampioenschappen van Oceanus. Een jaarlijks circuit op basis
van de concept draaiboeken geeft de mogelijk om het evenement in een breder verband organiseren.

