
 

  

SWS in zeven punten 

 

De kern van Stichting Wijksport  

is bewegen en sporten faciliteren. 

We geloven in de kracht van 

samenwerking met onze 

sportaanbieders, inwoners, 

gemeente en andere partners. 

Ons hoofddoel is sporten en 

bewegen mogelijk maken door 

betaalbare en goede 

accommodaties, ‘n rijk palet aan 

activiteiten, ontzorgen van 

aanbieders van sporten en bewegen 

en bieden van maatschappelijke 

meerwaarde. 

Onze doelgroep bestaat uit 

inwoners, bedrijven en organisaties 

uit Wijk bij Duurstede en omgeving. 

We voorzien in de behoefte van 

Wijkse burgers en samenleving.  

We onderscheiden ons door een 

centraal gelegen sportpark met een 

grote variatie aan sporten, binnen 

en buiten en soms elders in de drie 

kernen. 

Zonder SWS zou het Wijkse 

sportaanbod schraal zijn...  

en een stuk kostbaarder. 

Testen, prikken, sporten… repeat 
Jaarverslag 2021  - Stichting Wijksport (SWS) 

 

 
 

 

 

Meer weten? www.stichtingwijksport.nl 



 

De visie van Stichting Wijksport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze missie 
 

 
Stichting Wijksport (SWS) 

faciliteert voorzieningen en 
diensten rond bewegen en 
sporten voor inwoners en 
sportaanbieders in Wijk 

(oftewel: Cothen, Langbroek en 
Wijk bij Duurstede) 

 
SWS levert zo een 

substantiële positieve 
bijdrage aan de gezondheid 

van Wijkse burgers, de 
leefbaarheid van de 

gemeente en de vitaliteit 
van de kernen. 

Stichting Wijksport droomt van  
een toekomst waarin gezond leven,  

bewegen en sporten vanzelfsprekend is.  
Voor elke inwoner van Cothen, Langbroek  

en Wijk bij Duurstede.  
 

Vitale inwoners maken samen vitale vrijwilligers 
en daarmee een vitale samenleving, waarin 
mensen in hun kracht staan of gaan komen.  

Dit versterkt ons vermogen om samen  
de kracht van Wijk bij Duurstede ook  

uit te dragen, via aansprekende  
evenementen en activiteiten. 



 

Bestuursverslag 
Ook in 2021 wierp Corona nog een schaduw over sportpark Mariënhoeve, Stichting Wijksport 
(SWS) en onze sportaanbieders. Lichtpuntje? In 2021 plukten we de vruchten van de 
inzichten opgedaan in 2020 en van de samenwerkingen en ondersteunende maatregelen.  
Als stichting, sportpark, gemeente en samenleving, samen met onze sportaanbieders en 
andere. Naast gederfde inkomsten, ontstonden aanvullende inkomsten, o.a. door de inzet 
van het sportpark als GGD test- en inentingslocatie.  
 

Accenten en mijlpalen  
• De renovatie van de hockeyvelden is afgerond; hierbij werden een oefenveld toegevoegd en 

werden de velden op een meer ambitieus niveau (waterveld) uitgevoerd.  

• SWS betoonde zich zeer flexibel, en bleef daarbij verbonden met partners en sportaanbieders.   

• Veel sportaanbieders hebben te maken gehad met terugloop in ledentallen, grotendeels door 
corona. Ook werd de vrijwilligersbasis smaller. Voor veel sportaanbieders konden de SWS 
sportparkmanager en het team ook dit jaar van betekenis zijn. Meedenkend en helder: 
luisteren, sparren, adviseren aan verenigingen. Verzorgen van verschillende subsidietrajecten 
en corona-steunmaatregelen, om daarmee de verenigingen te ‘ontzorgen’.  

• Blijven uitdragen van betrokkenheid en professionaliteit, gepaard met service en positiviteit 

• Sportparkmanager en bestuur investeerden in organisatiethema’s rond groei en ontwikkeling 
van SWS, de dienstverlening en control. SWS nam afscheid van een collega, een nieuw teamlid 
kwam aan boord. Er bleef aandacht voor herstructureren van contracten en overeenkomsten. 
Het bestuur stak ruimschoots energie in het traject om te voldoen aan de eisen van de WBTR, 
de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, en rondde tijdig en succesvol dit traject af.  

• De voorzitterstafel kwam bijeen, op verzoek van de gemeente. Dit was de aanzet om vanuit de 
voorzitterstafel zelf een impuls te geven voor de toekomst.  

• Masterplan Mariënhoeve stond in 2021 nog op ‘de sudderpit’, in vervolg op het besluit in 2020 
om geen onomkeerbare beslissingen te nemen, gezien de onzekerheid (m.n. vanwege corona) 
voor SWS en sportaanbieders.  
 

 
 
 
 

Geen normale bedrijfsvoering, maar 
nog steeds meebewegen met de 
(on)mogelijkheden van corona.  
 
 
 
 
 
 
Hockeyvelden gerenoveerd 
 
 
 
Pittige tijden voor sportaanbieders 
 
 
Stichting Wijksport ontzorgt 
verenigingen met subsidie-expertise 
 
 
 
 

 
 
WBTR:  
tijdig klaar voor invoering wet 
 
Impuls Voorzitterstafel 
 
 



 

Bij de jaarrekening 2021…  
 

De begroting 2021 stelden wij zeer behoudend en behoedzaam op, mikkend op een positief 
resultaat van € 16.554. De impact van corona leidde tot afwijking hierop.  Samen met aanvullende 
inkomsten en sturing ‘kort erop’ kon het exploitatiekort beperkt worden tot € 59.514.  
Stichting Wijksport maakte zelf geen aanspraak op overheidssteun. Wel konden we 
sportaanbieders ondersteunen bij het verwerven hiervan, o.a. door onze kennis te delen en een 
deel van het proces te vergemakkelijken.  
 
Het resultaat over 2021 is het beste resultaat van de afgelopen zeven jaar. Net zoals in 2020 werden 
de inkomsten sterk beïnvloed door corona-gerelateerde zaken: afname in ‘losse verhuur’ aan 
sportbonden en verhuur aan sportaanbieders, nauwelijks competities, weekendactiviteiten en 
evenementen. De inzet van het sportpark als GGD-locatie zorgde voor aanvullende inkomsten. 
Ook in 2021 werd steeds de tering naar de nering gezet, oftewel aan uitgavenkant bijgestuurd waar 
dit mogelijk was op korte termijn zonder gevolgen voor de langere termijn.  
 

Vooruitblik op 2022 
Verwachting is dat we steeds meer toegaan naar ‘als samenleving leven met corona’.  
Het belang van vitaliteit werd pijnlijk duidelijk door Corona. Voor corona was al duidelijk dat 
vitaliteit niet even goed verdeeld is in onze samenleving. Inmiddels tekent zich ook af dat de 
gezondheidskloof vergroot is. Veel mensen ervoeren een teruggang in hun vitaliteit en welbevinden. 
Kinderen met overgewicht werden bijvoorbeeld dikker, kwetsbare groepen raakten geïsoleerd.  
Als stichting Wijksport willen we dit tij keren, samen met onze sportaanbieders, de gemeente en 
vele andere partners.   
Ook sportaanbieders zoeken naar een hernieuwde balans vinden: aanbod, concepten, flexibel 
op/afschalen, weer op peil krijgen van vrijwilligersbestand. Het is en blijft nodig.  
 
 

Wordt het gemakkelijk? Nee. Is het de moeite waard? Absoluut! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste resultaat in 7 jaar,  
ondanks moeilijke tijden  
 
 
 
 
 
 
‘Samen leven met corona’  
is de hoop voor 2022  
 
 
We moeten de kloof in gezondheid en 
vitaliteit dichten…  
Kijken hoe het wèl kan! 
 
 

 



 

Highlights gezonde leefstijl en inzet buurtsportcoaches  
In 2021 ontwikkelden de buurtsportcoaches nieuwe activiteiten, die goed konden ‘meebewegen’ met 
maatregelen en versoepelingen rond corona.  
 

• Meer capaciteit(en) voor ondersteunen van verenigingen, door uitbreiding capaciteit en professionaliteit 
buurtsportcoaches. Met 15 verenigingen was persoonlijk contact. (buurtsportcoaches en partners)  

• Start gecombineerde Leefstijl Interventie ‘De Beweegkuur’ voor volwassenen met overgewicht met 
multidisciplinaire zorgteams (leefstijlcoaches, diëtisten, fysiotherapeuten en buurtsportcoaches) waar op dit 
moment 58 volwassenen met overgewicht aan deelnemen. (Stichting Wijksport en partners) 

• 24 inwoners kregen een persoonlijk beweeg- en sportadvies, 18 mensen stroomden door (buurtsportcoaches)    

• Wijkse Spelen (‘Corona editie’) gaf 200 kinderen een sportieve boost op het veld bij CDW in de herfstvakantie 
en ruim 100 kinderen in de voorjaarsvakantie (Stichting Wijksport en partners) 

• Opzetten, coördineren en uitvoeren van de weerbaarheidstraining Rots & Water tijdens  en na schooltijd. Vier 
basisscholen volgden  8 groepstrainingen en 3 trainingen (groep 4 t/m 6, groep 7 en 8 en klas 1 & 2 VO) na 
schooltijd in het voor- en najaar. 48 kinderen namen deel (Stichting Wijksport met partners) 

• Koningsspelen (corona editie, aangepast programma op de scholen zelf). Samen online geopend met minstens 
58 klassen van groep 3 t/m 8 van nagenoeg alle basisscholen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Vervolgens 
voor alle scholen de activiteiten op hun eigen locatie gedurende deze dag (buurtportcoaches en partners) 

• 19 deelnemers volgden de valpreventiecursus ‘Wijk Balans & Spel’ meegedaan (SBS Sport en 
buurtsportcoaches) 

• Aan de activiteit ‘ontspannen hardlopen’ doen wekelijks jongeren mee die zich fitter en vrolijker willen voelen 
en meer energie willen krijgen. Deze jongeren vonden eerder moeilijk tot geen aansluiting bij een sportclub 
met regulier aanbod. (buurtsportcoaches) 

• Nieuwe activiteit ‘buurtsport & cultuur’ waarbij de buurtsportcoach, cultuurcoach en de jongerenwerkers  
samenwerking en tweewekelijks (sportieve) activiteiten in verschillende wijken in alle dorpskernen aanbieden 

om meer kinderen in de gemeente te laten bewegen (buurtsportcoaches en partners) 

Toegekende subsidieaanvragen Sportakkoord 2021 
• Meer en beter bewegen bij jeugdteams van CDW  (CDW,  Judo Duurstede en buurtsportcoach) 

• Opzetten van outdoor volleybal en professionalisering van de vereniging (SVL volleybal) 

• Ledenbehoud en –werving d.m.v. het opzetten van 7x7 voetbal bij senioren (SVL voetbal) 

• Meer en beter bewegen in de openbare ruimte voor-tijdens- en naschooltijd (Basisschool de Wegwijzer) 

• Continuering van sportlessen bij Daily-Fit voor kwetsbare inwoners (Stichting Wijksport en partners) 

• Organiseren van de Cothense beachweken in juni (HV Fortissimo) 

 
 
 
Vanuit deze drie Sportakkoord-ambities mochten we mooie initiatieven verder helpen brengen, zoals… 

• Wijks Kinderspektakel, een dag lang pret en beweging voor ruim 200 kinderen  (Stichting WijkSport en partners) 

 

Buurtsportcoaches, brengen mensen in beweging  

 
 
 
 
 
 



 

Over het bestuur 
 

Domeinen 
De bestuursleden gekoppeld aan inhoudelijke domeinen. Vervolgens is het Rooster van Aftreden vastgesteld conform 
onderstaand overzicht. Hiermee is voorzien in een statutaire verplichting.  
 

Zelfevaluatie, beleidsdag 
Ook in 2021 ruimde het bestuur en de sportparkmanager  een dag in specifiek om terug te blikken en vooruit te kijken, 
onder externe begeleiding. 
 

Rooster van Aftreden 
De zittingstermijn van bestuursleden is 3 jaar: zij kunnen maximaal twee keer worden herkozen.  
Het rooster van aftreden geeft helderheid over zittingstermijnen en voorkomt dat een bestuur in één keer  
“leegloopt”. Statutair vereiste is dat voorzitter en penningmeester niet op hetzelfde moment aftreden.  
Verder is er ook gestreefd naar spreiding van aftreedmomenten per domein. 

• Miriam Knight trad aan als algemeen bestuurslid.  

• Peter Schipper gaf invulling aan het eerste jaar van zijn tweede termijn om ruimte te creëren  
voor het instromen van zijn opvolger en trad in 2021 af.  

• Linda van Vemde nam de functie van penningmeester op en stroomde daarbij in tijdens het 2e jaar van de 
bestuurstermijn. Voorheen vervulde zij de functie van secretaris.  

• Pieter Riedstra trad aan in de functie van secretaris. 

  
Start termijn steeds op 1 
januari 

Bestuurslid Bestuursrol en domein 1e  2e 3e 

Connie Eli Voorzitter 2018 2021 2024 

Erik van de Kant Lid - Onderhoud vastgoed 2018 2021 2024 

Pieter Riedstra Secretaris - HRM, omgang, vrijwilligers  2021 2024 

Miriam Knight Lid (Marketing, verkoop, events, horeca)  2021  

Vacature Lid – Juridisch, contracten, risicomanagement 2018 2020 2023 

Linda van Vemde Penningmeester – Financiën, control, rapportage 2018 2020 2023 

Claes Groot Lid – Beleid en strategieontwikkeling 2018 2020 2023 

 

 

 
 

 
 
Vijf waarden: 

 

1. Inspirerend 
leiderschap 

2. Bouwen op vertrouwen 

3. Samenwerking 

4. Resultaatgerichtheid 

5. Continu verbeteren  
en vernieuwen 



 

Alle supporters van bewegen en sporten, bedankt! 
Iedereen die met ons helpt met bewegen, sport en verbinden om de mensen in Wijk bij 
Duurstede, Cothen en Langbroek vitaler te helpen maken: ook in 2019 weer… 

 
 
 

 
En natuurlijk speciale dank 

aan meedenkers zoals: 
 

 

 
 
 

Wij kunnen  
en willen ook niet zonder: 
● de medewerkers van stichting 

Wijksport ● alle vrijwilligers en andere 
supporters van sporten en bewegen ● 
EWEC ● nieuwsmedia ditiswijk.nl, het 

Groentje ● de Wijkse scholen  
● Stichting SBS Sport ● Stichting 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Wijk bij 
Duurstede  

● Stichting Jong Wijk in Beweging  
● onze leveranciers  

● UWV Werkplein ● Regionale Sociale 
Dienst Kromme Rijn Heuvelrug  

● al die mooie Wijkse initiatieven  
● WOS (Werkgevers in de Sport)  

● de sponsors van onze activiteiten 
 

http://www.wycklions.nl/


 

 


