Teamplayersopdracht Voor Welzijn Mariahoeve
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Voor Welzijn (in opdracht van gemeente Den Haag SDK Mariahoeve)

Adres:

Ivoorhorst 155

Datum aanvraag:

Plaats:

Den Haag

Postcode: 2592TH

Website:
Beknopte
omschrijving van de
organisatie

09-03-2020

www.voorwelzijn.nl
Welzijnsorganisatie Voor welzijn is actief in de Haagse wijken/stadsdelen Loosduinen,
Segbroek, Ypenburg, Leidschenveen en Haagse Hout. We ondersteunen bewoners van
jong tot oud. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut.
Voor welzijn wordt ondersteund door Xtra.

SBB certificering

Ja, nr: ja

Is het een meerjarig project?

Ja, hoeveel jaar? Dit jaar wordt het 7e jaar.

Bereid deze aan te vragen

□ Ja

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

-

-

Onderzoek naar de wijk/doelgroep
Contact leggen samenwerkingspartners
Contact leggen vrijwilligers
Contact leggen met de doelgroep (jong- en oud) door
kleinschalige wekelijkse/maandelijkse sportactiviteiten.
sportaanbod in de wijk op verschillende
locaties/pleinen/sporthal Overbosch op te zetten i.s.m.
vrijwilligers, bestaande initiatieven, basisscholen,
sportverenigingen, verzorgingstehuizen en
wijkorganisaties
Overleg opdrachtgever/gemeente
Programmering/activiteitenaanbod samenstellen
Voorlichtingen gezonde leefstijl geven aan de
doelgroep (dit jaar plaatsgevonden op basisscholen.

Beschrijving van de overstijgende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk

Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.

-

Evenementen organisatie
Sportstimulering/wijk gebonden
Vitaliteit, gezonde leefstijl

-

Twee goed bezochte evenementen (Winter- en
Zomerspektakel)

1

Teamplayersopdracht Voor Welzijn Mariahoeve
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!

-

-

Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

-

Blijvende activiteiten ontstaan uit de
georganiseerde (wekelijkse/maandelijkse)
sportactiviteit
Voorlichtingen gezonde leefstijl geven aan de
doelgroep (dit jaar plaatsgevonden op
basisscholen).
Overdrachtsdocument voor de volgende
Teamplayersgroep
‘Hello Goodbye’ organiseren

Wijk/doelgroep analyse
Plan van aanpak
Draaiboek
Publiciteit
Vrijwilligersbestand/werving
Fondsaanvraag (alleen voor het Zomerspektakel)
Subsidieaanvraag (alleen voor het Zomerspektakel)
Evaluatie eerste evenement met gemeente,
vrijwilligers en samenwerkingspartners.
Opgezette wekelijkse/maandelijkse
sportactiviteiten (evalueren).
Opzet/uitvoering voorlichtingen gezonde leefstijl
(evalueren).

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Organiseer in- en/of rond de kerstvakantie een meerdaags evenement in de wijk Mariahoeve
(Winterspektakel) en rond mei/juni een 1 of 2 daags evenement (zomerspektakel). Organiseer
wekelijkse/maandelijkse sportactiviteiten en voorlichtingen gezonde leefstijl voor de gekozen doelgroep in de
wijk Mariahoeve.
Programmering evenement
Begroting evenement (alleen voor het Zomerspektakel)
Contact leggen met de doelgroep
Overleg met gemeente
Contact vrijwilligers
Contact samenwerkingspartners
Sponsoren zoeken/fondswerving (alleen voor het Zomerspektakel)
Subsidie aanvragen (alleen voor het Zomerspektakel)
Uitvoeren evenement 1
Uitvoeren evenement 2
Uitvoeren wekelijkse/maandelijkse sportactiviteiten in ( bv. sporthal Overbosch,
Verzorgingstehuis Florence) en in de wijk.
Organiseren van voorlichtingen gezonde leefstijl voor de doelgroep.
Overdrachtsdocument voor nieuwe Teamplayers
‘Hello Goodbye’ organiseren
Er is ook de mogelijkheid om naast het Teamplayersproject je profielstage te doen of voor MBO’ers
kerntaakopdrachten.
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Overige bijzonderheden / opmerkingen
Mariahoeve is een wijk waar veel bewoners op of onder de armoedegrens leven. Het winterspektakel is vaak
hun enige vertier in de kerstvakantie. Omdat alles gratis is voor bezoekers is dit evenement erg populair en
kijken de bewoners en kinderen er naar uit. Het doel van het evenement is d.m.v. sport- en spel de
wijkbewoners te activeren en verbinden.
Het vaste onderdeel is altijd een tent met vloer (100m2) waar attracties staan en skaten plaatsvindt, voor de
Teamplayers is er ruimte voor eigen inbreng welke soorten sport- en spel worden aangeboden en welke
attracties worden gehuurd.
Het activiteitenaanbod en de te bereiken doelgroep voor het zomerspektakel en de wekelijkse/maandelijkse
(kleinschalige sportactiviteiten) zijn geheel vrij in te vullen door de Teamplayers.
Periode Winterspektakel:
18-12-2020 (opbouw evenement)
19-12-2020 t/m 29-12-2019 (kerstavond/dagen niet verplicht om stage te lopen)
30-12-2020 (afbouw evenement)
Periode Zomerspektakel:
1 of 2 dag(en) in de meivakantie
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