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?
Dit project sluit aan bij de ambitie vitale sport- en beweegaanbieders. Door het aanbieden van de gezonde keuze in de kantine
ontstaat ook hier de vitale sportomgeving.

2. Wat is het doel van het project?
Het doel is dat alle sportkantines in de gemeente Aalsmeer minimaal over een bronzen certificaat van Team Fit beschikt.
Daarnaast behaalt minimaal 1 sportkantine het gouden certificaat, met als extra doel dit aantal te verdubbelen binnen 2 jaar.

3. Welke doelgroepen worden bereikt?
Alle kinderen en ouders (en andere belangstellenden) die bij de sportvereniging komen.

4. Welke activiteiten maken deel uit van het project?
Middelen om kantines eenmalig extra te stimuleren om over te stappen naar een (nog) gezondere kantine of indien de
sportkantine reeds over een bronzen certificaat beschikt de stap naar het gouden certificaat te maken.

5. Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?
Dat alle kantines een gezonde kantine zijn met minimaal een bronzen certificaat.

6. Wat is het tijdsplan van het project?
Het plan is om 2 jaar uit te trekken voor dit project. Door de corona maatregelen zijn sportkantines momenteel dicht. De
samenwerking met de sportverenigingen is van groot belang voor een structureel gezonde keuze in de kantine.

7. Welke mensen en/of organisaties zijn actief bij het project betrokken?
Team Sportservice, Team Fit, sportverenigingen.

8. Hoe wordt het project voortgezet als de bijdrage vanuit het lokale sportakkoord ophoudt?
Doordat de kantines successen behalen met de gezonde kantines zullen de sportverenigingen dit zelfstandig voort kunnen
zetten. De certificering voor de gezonde kantines wordt jaarlijks getoetst door Team Fit.

