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Voor u ligt het jaarverslag van het Sport Expertise Centrum 
2017. We blikken terug op een fantastisch jaar. We zijn we-
derom gegroeid en naast de vertrouwde activiteiten zijn er 
nieuwe projecten en activiteiten ontplooid. In dit jaarver-
slag kunt u meer lezen over deze activiteiten en over onze 
gedreven en enthousiaste medewerkers die zich dagelijks 
inzetten in de wijken, op scholen en bij verenigingen.  Om 
te bereiken dat meer kinderen van 0-13 jaar een gezonde 
en actieve leefstijl hanteren, stelde het SEC ook in 2017 alle 
basisscholen uit de gemeente Oss in de gelegenheid om 
een combinatiefunctionaris in te huren. Eind van het jaar 
waren ze op 57% van de scholen actief binnen de gemeen-
te Oss. 
 
Het stimuleren van de deelname aan sport en de onder-
steuning van sportverenigingen vormen een belangrijk 
onderdeel van het SEC. In 2017 is het fundament gelegd 
om Sportpark de Rusheuvel energieneutraal te maken. 
Wekelijks zijn er zo’n 5.000 mensen actief op Sportpark de 
Rusheuvel. Daar gaat heel wat energie mee gepaard, op 
het veld én erbuiten. De gezamenlijke verenigingen stre-
ven daarom een ambitieus doel na: in 2020 moet het hele 
sportpark energieneutraal zijn. De gemeente en het Sport 
Expertise Centrum helpen hen daarbij. Zo is het SEC ook 
op het terrein van duurzaamheid een actieve speler. Naast 
het inzetten van sport als doel is er in 2017 een belangrij-
ke stap gemaakt bij het inzetten van sport als middel. Er 
is gestart met een het programma ‘Sportmaat voor werk-
daad’ om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
weer een trapje hoger op de participatieladder te brengen. 
Het project werd door de deelnemers met een 8.6 gewaar-
deerd, liet een stijging zien bij 13 van de 18 deelnemers 
op zelfwaardering en 14 deelnemers geven aan meer re-
gie te hebben over hun eigen leven. Tenslotte hebben we 

een grote stap kunnen maken om gemeente overstijgend 
te werken en zijn er inmiddels 8 gemeenten in Noordoost 
Brabant aangehaakt bij het regioloket Uniek Sporten. Dit 
resulteerde in de regio eind 2017 in 161 mogelijke sportac-
tiviteiten voor mensen met een beperking, bij 75 sportaan-
bieders in 53 verschillende sporten.
 
In opdracht van de Zwaluwen Jeugd Actie, heeft het SEC de 
Wereldrecordpoging Penaltyschieten georganiseerd. Met 
2254 penalty’s is de gemeente Oss officieel in het Guinness 
Book of Records gekomen en daarmee is Oss op sportief 
gebied op een mooie manier op de kaart gezet én is met 
dit evenement op ludieke wijze aandacht gevraagd voor 
passend voetbal, want voetbal is voor iedereen! Het Sport 
Expertise Centrum organiseerde woensdag 15 november 
weer de jaarlijkse Expertmeeting. Dit jaar stond het thema 
‘Sport en Ondernemerschap’ centraal.  De drukbezochte 
avond, waar zo’n 200 sportliefhebbers aanwezig waren, 
werd geopend door Robin van Galen met een krachtig ver-
haal over zijn manier van coachen waardoor er meer ren-
dement uit een teamprestatie gehaald kan worden.
 
Het Sport Expertise Centrum daagt jou door middel van 
bewegen uit tot een goed en gezond leven. Sport en be-
wegen als doel én middel. Voor 2018 is de lat opnieuw ho-
ger gelegd. Het SEC heeft 7 looprichtingen opgesteld een 
stap voorwaarts te zetten naar een goed en gezond leven. 
Wat daagt jou uit tot bewegen? Als bestuur zijn wij trots op 
de groei en ontwikkeling die onze organisatie in 2017 heeft 
doorgemaakt. Voor 2018 hebben wij de lat nog iets hoger 
gelegd. Wij gaan versterken en verder groeien; in de wijk, 
bij de sportverenigingen, op de scholen en op het terrein 
van duurzaamheid. Dat moet kunnen. Onze medewerkers 
zijn namelijk topsporters!

Gerrit Hagoort
voorzitter Bestuur

VOORWOORD
Gerrit Hagoort
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Combinatiefunctionarissen als spin in het web
De inzet van onze combinatiefunctionarissen op de pri-
mair onderwijsscholen levert veel positieve reacties op. 
Het is niet voor niets dat de helft van deze scholen in de 
gemeente Oss voor ons heeft gekozen. De ervaringen zijn 
super. De kwaliteit en kwantiteit van het sport- en bewee-
gaanbod krijgt een impuls. Meer, afwisselend en beter 
sport- en beweegaanbod heeft een positieve invloed op 
de gezondheid van de kinderen. Activiteiten op school 
worden gecombineerd met daarbuiten, waarbij sport, 

bewegen en een gezonde levensstijl centraal staan. Hier-
door kunnen ze bijdragen aan een Gezonde School. Het 
is ook mogelijk om bewegingsonderwijs te delen met an-
dere scholen.

1.   RESULTATEN EN HOOGTEPUNTEN 
• In 2017 waren we in januari nog op/ rondom 50% van 

de Osse basisscholen actief. In december steeg dit 
percentage tot ruim 57%. 

• In onderstaand figuur is terug te zien ten behoeve 
van welke activiteiten de inzet van de combinatie-
functionaris zoal gewenst was in 2017:

SPORT EN ONDERWIJS
“Basisschool De Korenaer heeft al een groot aantal jaren een 
samenwerkingsovereenkomst met het Sport Expertise Centrum 
in Oss. De duidelijke meerwaarde van dit contract is dat alle 
kinderen van de groepen 3 tot en met 8 een gymles per week 
krijgen van een erkende vakdocent en de leerkrachten van de 
school zich professionaliseren op dit gebied. Bovendien ziet De 
Korenaer op deze manier kans om bewegen meer op de agenda 
te krijgen van kinderen en hun ouders. Dit gebeurt onder andere 
door de verbinding te leggen met naschoolse activiteiten in de 
wijk, de organisatie van sportevenementen zoals sportdagen en 
Koningsspelen en de aandacht te vestigen op het opnieuw in-
richten van het schoolterrein door de Johan Cruijff Foundation”. 

Peter Jansen, directeur basisschool de Korenaer
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• Er is een uniforme kwalitatief hoogwaardige SEC-les-
methode ontwikkeld die aansluit op de kwalitatieve 
doelstelling van het Rijk met betrekking tot het bewe-
gingsonderwijs. 

• De scholen en stichtingen zijn tevreden over de inzet 
van onze combinatiefunctionarissen. Niet alleen de 
kwaliteitsslag wordt erkend, maar ook de mate van 
maatwerk, aandacht voor het individu (o.a. talentont-
wikkeling) en koppeling met de kansen en mogelijk-
heden die de omgeving te bieden heeft. 

• Er is een nieuwe samenwerking ontstaan buiten de 
Osse gemeentegrenzen, namelijk in de gemeente 
Bernheze. Concreet heeft ook tot een samenwerking 
geleid met een basisschool uit de gemeente Bernhe-
ze waarbij een combinatiefunctionaris enkele groeps-
leerkrachten (extra) handvaten biedt bij het verzor-
gen van de lessen bewegingsonderwijs.

• Als de genoemde ambities geopperd door de Osse 
stichtingsbesturen realistisch blijken, kan/mag het 
Sport Expertise Centrum rekening houden met een 
verdubbeling van de huidige ureninzet, wellicht al in 
2025. 

2.  SAMENWERKINGEN
• Scholenstichtingen SKBO, Filiosscholengroep en OOG 
• Gemeente Oss, o.a. domeinen sport, onderwijs, 

jeugd, gezondheid en wijkzaken
• Lokale sportverenigingen
• Wijkraden Oss-Zuid, Ruwaard en Schadewijk
• Woningbouwcorporatie Brabant Wonen
• ONSWelzijn
• Cruyff Foundation

3.  UITDAGINGEN VOOR 2018
• Lokale cofinanciering in 2018 van € 136.000.
• Implementatie van de uniform opgestelde SEC-les-

methode t.b.v. het bewegingsonderwijs.
• Realisatie van een aansprekend meerjarig Sport- en 

Onderwijspakket dat per 2019 geïmplementeerd 
wordt en voldoet aan de gestelde SEC-kaders

• Verlenging bestaande mantelovereenkomsten met 
de (regionale) onderwijsstichtingen vanaf 2019 o.b.v. 
de uitgangspunten van het hernieuwde Sport- en On-
derwijspakket.

• Toename lokaal bereik van 10% (omvang scholen en 
uren) in 2019 t.o.v. 2018.

• Toename regionaal bereik van 10% (omvang scholen 
en uren) in 2019 t.o.v. 2018.
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Mevrouw Bal volgde in 2017 het programma Sportmaat 
voor Werkdaad, waar sport als middel werd ingezet om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een 
trapje hoger op de participatieladder te brengen. Ze volg-
de sportlessen, kreeg individuele begeleiding en psycho-
motorische therapie, volgde leefstijl- en voedingslessen 
en deed vrijwilligerswerk. Ze kreeg weer dagstructuur, 
kwam in contact met anderen, voelde zich fysiek fitter, 
kreeg meer zelfwaardering en regie over haar leven en 
stroomde zelfs door naar een betaalde baan. Het project 
Sportmaat voor Werkdaad werd in 2017 door de deelne-
mers met een 8.6 gewaardeerd, liet een stijging zien bij 
13 van de 18 deelnemers op zelfwaardering en 14 deel-
nemers geven aan meer regie te hebben over hun eigen 

leven. De fysieke FIT-test laat door de inzet van de sport-
lessen na 16 weken een gemiddelde verbetering zien van 
110% bij de deelnemers. 

Algemene inleiding 
Sport en bewegen bevordert onze gezondheid, de leef-
baarheid in wijken, zorgt voor sociale binding en actief 
burgerschap. Gezond eten en drinken, dagelijks bewegen 
en sporten moeten de gewoonste zaak van de wereld 
worden. Ondanks dat veel mensen weten dat sport en be-
wegen gezond is, beweegt bijna de helft van de Nederlan-
ders onvoldoende. Het aantal mensen met overgewicht 
stijgt. Voor mensen met een beperking blijft de beweeg-
deelname nog vaker achter. Wij streven naar een samen-
leving waarbij sport en bewegen verweven is in alledaag-
se bezigheden. Het is toegankelijk, dichtbij, passend bij 
de behoefte en voor alle inwoners. Sport en bewegen als 
doel én middel. 

Resultaten en hoogtepunten
In 2017 werden verschillende interventies ingezet om (po-
sitieve) gezondheid te versterken. We lichten hieronder 
de hoogtepunten van 2017 van 3 projecten uit. 

GIDS
Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding, 
leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed 
ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. 
Gezond In De Stad is een stimuleringsprogramma dat 
deze gezondheidsverschillen wil verkleinen. 

De resultaten en hoogtepunten in 2017 waren:
• In de wijken Ruwaard en Schadewijk is er een fysieke 

en sociale wijkscan gemaakt, waaruit blijkt dat inwo-
ners behoefte hebben aan laagdrempelig aanbod in 
de wijk, informatie over wat er zoal te doen is en een 
laagdrempelige ontmoetingsplek. 

SPORT EN GEZONDHEID
‘Ik had wel spierpijn, maar het was heel leuk en 
nu heb ik een baan!’ – Nursel Bal  

7

• In de Ruwaard is een wijkbeweegkaart ontwikkeld
• Start met realisatie van wandelroute Hartje Ruwaard
• Voorlichtingsmiddagen 
• 200 dialogen met wijkbewoners waarnaar vervolg-

programma’s voor 2018 zijn ontwikkeld. 

JOGG 
In Oss maken we ons sterk om jongeren op een gezond 
gewicht te houden middels het JOGG programma. We be-
reikten in 2017 meer dan 10.000 kinderen en jongeren. 
Dit resulteerde in:
• 8 waterdrinkscholen
• 20 locaties van kinderdagverblijven en peuterspeel-

zalen die water drinken
• 3 basisscholen die werken met de Beweegbox ter sti-

mulering van bewegen in de openbare ruimte.
• 9 openbare watertappunten in de gemeente Oss. 
• Beschikbaar stellen van water en fruit tijdens (sport)

evenementen van het basisonderwijs
• Battle Fitste School; aandacht voor sport en gezond-

heid tijdens de JOGG-week. 

Tenslotte zoeken we vanuit JOGG ook de verbinding tus-
sen preventie en zorg. Dit doen we vanuit de landelijke 
proeftuin Care 4 Obesity, waarbij de keten tussen de 0e-, 
1e- en 2e- lijnszorg wordt geoptimaliseerd.

• Meer dan 10 huisartsen-, fysiotherapie-, en diëtisten-
praktijken uit Oss zijn actief met de aanpak en alle 
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen uit Oss zijn 
geschoold. 

• We werken nauw samen met de GGD en steken in 
op preventie en vroegsignalering, waarbij ook vraag-
stukken over zorg en opvoeding boven tafel komen. 
In totaal kwamen er 54 doorverwijzingen uit de ke-
tenaanpak in 2017. 

• Het aansluitende FIT programma, waarvan 20 door-
verwijzingen kwamen, is op 3 basisscholen in alle 
leerjaren (bij 1100 leerlingen) uitgevoerd.  Hier wordt 
niet alleen gemeten, maar er zijn ook 112 persoonlij-
ke gesprekken gevoerd met kinderen en ouders van 
de groepen 4 en 7. We doorbreken hiermee de cirkel 
en geven kinderen met motorische problemen eer-
der de ondersteuning die ze nodig hebben. 

Uniek Sporten 
Het regioloket Uniek Sporten Noordoost-Brabant, onder-
steunt mensen met een beperking in de zoektocht naar 
passend sport- en beweegaanbod en ondersteunt in-
stellingen, scholen, sportverenigingen en gemeenten om 
meer mensen met een beperking te laten integreren in 
passend beweegaanbod. In 2017 
• 81 mensen die nog niet sporten zijn succesvol bege-

leid naar structureel beweegaanbod.
• Er zijn 65 adviesgesprekken met beweegaanbieders 

geweest.
• Er hebben 7 scholingscursussen plaatsgevonden 

waar in totaal 125 trainers aan hebben deelgenomen.
• Ruim 300 deelnemers met een beperking hebben 

meegedaan aan 3 georganiseerde sportevenemen-
ten.

• 8 gemeenten in Noordoost-Brabant zijn aangehaakt 
bij het regioloket Uniek Sporten. In totaal zijn er nu 
161 mogelijke sportactiviteiten voor mensen met een 
beperking, bij 75 sportaanbieders in 53 verschillende 
takken van sport. 

Samenwerkingen
Bij alle bovenstaande projecten werken we uiteraard veel 
samen met lokale, regionale en landelijke partijen, zoals 
de GGD, GGZ, Brabantzorg, Brabant Wonen, Ons Wel-
zijn, Pharos, Platform31, (speciaal) basis- & voortgezet 
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onderwijs, dagbesteding, dagopvang, peuterspeelzalen, 
sportverenigingen, IBN, Sligro, Brabant Water, Fontys Pa-
ramedische Hogeschool, C4O, BJG, huisartsen, sportart-
sen, fysio’s en diëtisten, revalidatiecentra en de (regio)
gemeente(n). 

Zonder deze partners hadden we bovenstaande resulta-
ten niet kunnen bereiken en we hopen voor 2018 dan ook 
weer op veel effectieve en vruchtbare samenwerkingsver-
banden.

Uitdagingen voor 2018
De grootste uitdaging is om gezondheid dusdanig te laten 
integreren in het dagelijks leven van eenieder, dat het de 
normale keuze wordt om voor gezond te gaan. Dat kun-
nen we alleen doen door de zichtbaarheid, de omvang en 
de intensiteit van de interventies te laten groeien en in-
woners vanuit eigen regie mee te laten denken en doen. 
Sport, bewegen en gezondheid heeft in 2018 van 0-100 
jaar een rol als doel én middel. 
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We helpen verenigingen graag om sterker te worden en 
ondersteunen waar nodig. Of het nu om structurele on-
dersteuning gaat, op projectmatige basis of bijvoorbeeld 
door thema-avonden en één-op-één adviesgesprekken. 
Sterke en vitale verenigingen zijn belangrijk. Ze spelen 
een grote rol in onze samenleving en leveren een bijdra-
ge aan het creëren van een gezonde leefomgeving. We 
helpen ook om de samenwerking te zoeken met andere 
verenigingen, met het onderwijs, zorg, overheid, of het 
bedrijfsleven. In 2017 hebben wij vele verenigingen ge-
holpen met vraagstukken rondom diverse thema’s, zoals 
ledenwerving, vrijwilligerswerving- en behoud en de fi-
nanciële huishouding.

Resultaten en hoogtepunten
In 2017 werden verschillende interventies ingezet om (po-
sitieve) gezondheid te versterken. We lichten hieronder 
de hoogtepunten van 2017 van 3 projecten uit.  

Try-out Sports
• Ruim 40 verenigingen hebben het afgelopen jaar 

meegedaan aan Try-out Sport.
• 700 deelnemers in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar. 
• 44% van de deelnemers is lid geworden van de ver-

eniging waar zij een kennismakingscursus hebben 
gevolgd. Daarmee heeft Try-out Sports voor ruim 300 
nieuwe leden gezorgd van de verenigingen.

Thema-avonden
• In samenwerking met de Rabobank Oss Bernheze 

hebben we in het voorjaar van 2017 drie workshops 
Besturen met Visie georganiseerd. We hebben daar-
mee zo’n 80 bestuurders inzicht gegeven in de ver-
schillende rollen die zij hebben binnen de vereniging 

en handvatten geboden om beter prioriteiten te kun-
nen stellen. 

Besturen met Visie - Quote Jan-Thijs Ouwens (RKSV Ulysses): 
“Interessante workhop met een goede balans tussen informa-
tie ontvangen en het uitwisselen van ervaringen met andere 
bestuursleden. De workshop sluit goed aan bij de concrete 
problematiek van verenigingen”.

• In mei hebben we voor verenigingen op sportpark de 
Rusheuvel een thema-avond over duurzame energie 
georganiseerd met als gastspreker Ruud Megens van 
RMS Advies. Er waren 25 vertegenwoordigers aanwe-
zig. 

• In september hebben we voor alle verenigingen een 
thema-avond georganiseerd over online communica-
tie. Er waren 30 vertegenwoordigers aanwezig. 

• Tijdens de jaarlijkse Expertmeeting op de Talenten-
campus waren 80 vertegenwoordigers vanuit de ver-
enigingen aanwezig. 

Expertmeeting - Quote Willie van Druten (TTV Return): “Wij 
gaan nadenken over het aanstellen van een vrijwilligersmana-
ger. We hebben binnen de vereniging al iemand op het oog.”

Verenigingsondersteuning
Op sporttechnisch vlak hebben wij afgelopen jaar weer 
meerdere verenigingen ondersteuning geboden in de 
vorm van train de trainer trajecten. 

• Jeugdtrainers van MHC Oss, sv TOP, RKSV Margriet, 
sv O.S.S.’20, vv Ravenstein, SDDL en VOREO zijn door 
onze combinatiefunctionaris in de praktijk opgeleid 
tot zelfstandige clubtrainers.

SPORT EN VERENIGINGEN
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• Tientallen stagiaires van ROC de Leijgraaf en Het 
Hooghuis hebben bij deze verenigingen hun eerste 
werkervaring kunnen opdoen in de sportsector.

• Ruim 750 jonge kinderen hebben op woensdagmid-
dagen aan een extra sportactiviteit kunnen deelne-
men bij hun vereniging. 

Rusheuvel Energieneutraal 2020
Op sportpark de Rusheuvel is een werkgroep gevormd 
met negen sportverenigingen met als doelstelling om een 
energieneutraal sportpark te realiseren en gezamenlijk 
ongeveer € 100.000,- aan jaarlijkse energiekosten te gaan 
besparen. In overleg met de gemeente Oss is het SEC als 
procesbegeleider betrokken bij dit project. 

Eind 2017 zijn de eerste voorbereidingen getroffen en de 
verwachting is dat de verenigingen gezamenlijk al 60% 
energiebesparing gaan realiseren in 2018.

Quote: Ricardo van Eer (Tennisvereniging Helios): “Het is een 
grote investering die uiteindelijk zijn voordelen oplevert voor 
de vereniging. Hiervoor creëren we draagvlak bij de leden om 
samen een sterker sportpark te worden en werken daarbij 
stap voor stap naar een energieneutraal sportpark.”

Focus op kernaccommodaties
Op sportpark de Talentencampus is de samenwerking 
met sv TOP, FC Oss en Sportbedrijf Talentencampus geïn-
tensiveerd. Het doel is een open en vitale sportaccommo-
datie te realiseren met zoveel mogelijk sport- en bewee-
gaanbod voor iedereen uit Oss en omgeving. Ook met 
turnvereniging Sportief en tennisvereniging Breakpoint is 
al gesproken over meer samenwerking op het sportpark.
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Op sportpark de Rusheuvel vindt dankzij onze inspannin-
gen weer periodiek overleg plaats tussen alle verenigin-
gen en wordt behalve over duurzame energie ook steeds 
vaker gesproken over mogelijke samenwerking op ande-
re gebieden. Op sportpark de Koppelsteeg ondersteunen 
we Berghem als hoofdgebruiker om een open club te 
worden. We zijn hiervoor aangesloten in de werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing en gaan ondersteunen bij vrij-
willigerswerving.

Uitdagingen voor 2018
Hans Willemsen, Programmamanager, kijkt tevreden te-
rug naar het afgelopen jaar; “Het SEC heeft zichzelf nog 
meer op de kaart gezet als adviseur van de verenigingen. 
Samen met bestuurders zijn we in gesprek over de maat-
regelen die nodig zijn om de verenigingen duurzaam te 
versterken. Samenwerking met andere verenigingen en 
andere sociale domeinen wordt hierbij steeds meer op-
gezocht. In 2018 willen we de volgende stappen zetten 
en met name op sportpark de Rusheuvel liggen hiervoor 
mooie kansen.”
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Sportevenementen zijn voor de sportbranche van on-
schatbare waarde. Wij vinden sportstimulerende evene-
menten ook erg belangrijk en houden ons al jaren bezig 
met het organiseren ervan. Waarom we die evenementen 
zo belangrijk vinden? Deelnemers krijgen een podium, 
het zorgt voor vermaak bij toeschouwers en hopelijk wor-
den ze ook geïnspireerd om (meer) te gaan sporten. Voor 
sponsoren is een evenement een mogelijkheid om zich bij 
sport te betrekken en bovendien om zich nog meer op de 
kaart te zetten.

Resultaten en hoogtepunten
Het jaar 2017 was een succesvol jaar voor het SEC. Hier-
onder lichten we de hoogtepunten van de diverse evene-
menten uit. 

De Osse Kampioenenhuldiging
Woensdag 15 februari 2017 in Cultuurpodium de Groene Engel
• 92 sportkampioenen zijn gehuldigd voor hun sportie-

ve prestatie(s)
• 500 sportliefhebbers aanwezig in de zaal. De zaal 

was daarmee uitverkocht. 
Sportman van het jaar:  Vincent Janssen 
Sportvrouw van het jaar: Sanne Voets 
Sporttalent van het jaar:  Ziggy Horsten 
Sportteam van het jaar: Olympia’89 
Publiciteitsprijs: Turnvereniging  
 Turnoss

Voorjaarstoernooi 
Donderdag 2 maart 2017, voetbalvereniging SV TOP, Talen-
tencampus Oss
• 250 leerlingen uit groep 5 t/m 8 actief.
• Veel plezier en enthousiasme bij de verenigingen.

Opening Talentencampus Oss
Vrijdag 24 maart 2017
• Organisatie van de Open Dag en officiële opening van 

de Talentencampus. 
• Officiële opening door burgemeester Wobine Buijs.
• 3000 bezoekers hebben de Talentencampus bezocht 

tijdens de Open Dag.
• Prettige samenwerking met de Talentencampus Oss, 

de Gemeente Oss, ROC de Leijgraaf, Het Hooghuis en 
FC Oss.

Maasdijkmarathon & Maasmeander Wandeling
Zaterdag 10 juni en zondag 11 juni 2017
• Voor het derde jaar op rij was het SEC betrokken bij 

de organisatie.
• Start- en finishlocatie op sportpark de Rusheuvel.
• 1000 wandelaars actief in verschillende afstanden 

van 10 tot en met 50 kilometer.
• 800 hardlopers, triatleten, skaters en steppers actief 

op diverse afstanden.

Ster ZLM Toer
Zaterdag 17 juni en zondag 18 juni 2017
• 75 geïnteresseerden aanwezig bij de Avondetappe op 

zaterdagavond in het Jan Cunen Park. 

SPORTCONSULTANCY
“Super gaaf dat er wereldrecordpoging 
penaltyschieten georganiseerd wordt in Oss! 
Hopelijk komen we in het Guinness World 
Book of Records!”

Deelnemer, 15 september 2017
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• 5 sprekers van nationale allure aanwezig, waaronder 
Puck Moonen en Jeroen Blijlevens.

• Internationaal wielerpeloton kwam voor de slotetap-
pe op zondag naar Oss! De start- en finishlocatie was 
op de Raadhuislaan voor het Gemeentehuis. 

• 6000 bezoekers aanwezig op en rondom de Raadhui-
slaan.

• Scholierenprogramma met theaterprogramma, een 
Meet & Greet met Jeroen Blijlevens en de Decathlon 
Dikke Banden Race. 

• Toertocht van 20 kilometer voor aangepaste spor-
ters. 

• 80 gasten aanwezig bij Business Meets Sports.

Oss City Jungle
Zaterdag 24 juni 2017
• Klim- en klauterparcours voor kinderen op d’n Heuvel 

in het Osse Centrum
• Continudoorloop van 1.1.00 – 17.00 uur.
• Prettige samenwerking met het Centrummanage-

ment Oss en scoutinggroep Dorus Rijkersgroep.

Schoolverlaterssportdag
Woensdag 28 juni 2017
• 150 leerlingen waren actief tijdens het sport- en spel-

programma op de velden van de Talentencampus. 
• Veel plezier en enthousiasme bij de deelnemers en 

begeleiding.

WereldRecordpoging Penaltyschieten
Vrijdag 15 september 2017
• 2253 unieke deelnemers waren aanwezig om een pe-

nalty te nemen. 
• Wethouder Kees van Geffen nam de eerste penalty. 
• Internationals Jacky Groenen en André Ooijer aanwe-

zig om het evenement een warm hart toe te dragen.
• Aandacht voor het evenement bij het NOS Journaal 

en Hart van Nederland.
• Prettige samenwerking met de Zwaluwen Jeugd Actie. 
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Expertmeeting
Woensdag 15 november 2017
• 200 sportliefhebbers aanwezig 
• Robin van Galen, bondscoach van de Nederlandse 

waterpolomannen, opende de Expertmeeting!
• Keuze uit drie interactieve workshops.
• Prettige samenwerking met Hendriks Bouw en Ont-

wikkeling, Nelson City Resort en Rabobank Oss/ Bern-
heze.

Statushouders
Meerdere data
• 8 sportdagen georganiseerd voor statushouders uit 

de gemeente Oss.
• In totaal zijn er tussen de 160 – 175 statushouders 

actief geweest tijdens de sportdagen. 
• Prettige samenwerking met diverse sportverenigin-

gen op Sportpark de Rusheuvel en de Gemeente Oss.

Het Hooghuis
Samenwerking Gezonde School en evenementen
Het SEC werkt nauw samen met Het Hooghuis op het ge-
bied van de Gezonde School. Een Gezonde School is een 
school die structureel aandacht besteedt aan gezond-
heid. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen 
en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een 
belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezond-
heid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwas-
sen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, 
door gezond gedrag te stimuleren. Het SEC ondersteunt 
Het Hooghuis op het gebied van het aanvragen van the-
macertificaten, het opstellen van een beleidsplan én het 
organiseren van sportevenementen. 

• Ruim 500 leerlingen actief bij de Scholierenveldloop.
• 30 jongens- en meidenteams actief bij het interscolair 

voetbaltoernooi voor tweedejaars leerlingen. 

• 1555 derdejaars leerlingen actief bij de Schoolsport 
Olympiade.

Offertes
• Organisatie kwartfinale Cruyff Court Kampioen-

schappen
• Organisatie Maasdijkmarathon en Maasmeander 

Wandeling
• Organisatie Ster ZLM toer
• Sportdagen statushouders
• Wereldrecordpoging penalty schieten Zwaluwen 

Jeugd Actie. 
• Vitaliteitsweek gemeente Oss
• Sportclinics diverse locatie Het Buitenschoolse Net

Uitdagingen voor 2018
• Evenementen met landelijke en regionale aantrek-

kingskracht naar Oss halen.
• Doorontwikkeling ‘Work Out’ programma voor bedrij-

ven. 
• Ontwikkeling van een sportpas om sport en bewegen 

te stimuleren door middel van interessante aanbie-
dingen en kortingen bij diverse (sport)aanbieders.
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FINANCIËN
TOTALEN: 
De totale inkomsten kwamen in 2017 op: € 1.249.681
De totale uitgaven kwamen in 2017 op: € 1.093.094
Het netto resultaat betrof: € 155.531

INKOMSTEN: 
De inkomsten zijn als volgt opgebouwd: 
(Diverse) Subsidies  € 846.168
Deelnemersbijdragen particulieren € 4.039
Deelnemersbijdragen derden € 215.683
Huisvesting doorbelasting € 46.469               
Binnengehaalde opdrachten € 137.322

UITGAVEN: 
De uitgaven zijn als volgt opgebouwd: 
Personeelskosten € 824.859
Afschrijvingen  € 2.711
Overheadkosten € 128.810
Activiteitenkosten € 114.298
Algemene kosten € 22.416

BESTEMMING RESULTAAT 2017: 
Voor het jaar 2018 – 2019 wil het SEC graag nog nadrukkelijker aansluiten bij het “wijkgericht werken “en de am-
bitie van diverse maatschappelijke partners. Hierin zal de wijk beweegmanager een belangrijke rol gaan spelen. 
Deze spin in het web zal de diverse beweegvragen omzetten in een passend beweegaanbod in de wijk.  Hierbij zal 
de verbinding worden gemaakt naar de diverse maatschappelijke doelstellingen waarbij sport als middel wordt 
ingezet. Daarnaast ontvangen wij steeds meer signalen dat sport en bewegen een middel is dat bijdraagt aan de 
“positieve gezondheid van de inwoners van Oss en dat deze steeds meer vraaggericht is. Vandaar dat wij komende 
jaren onze activiteiten gaan uitbreiden. In de afgelopen jaren hebben wij ons voornamelijk gericht op de periode 
van het onderwijs (40 weken sportaanbod). Echter door de veranderende samenleving merken wij dat de vraag om 
beweegaanbod toeneemt, ook buiten de schoolperiodes. Kort gezegd men wil gedurende het gehele kalenderjaar 
gebruik maken van de SEC activiteiten /aanbod op de voorzieningen (openbare ruimte, sportaccommodaties, etc.) 
Wij begrijpen deze wens/ vraag en gaan daarom het komende jaar deze ontwikkeling in gang zetten. Dat zal gaan 
betekenen dat de inwoners van Oss structureel gedurende het gehele jaar SEC aanbod kunnen afnemen. Genoem-
de uitgangspunten zal SEC dan ook de komende jaren verankeren in zijn jaarplannen. De besteding van de gelden 
is in lijn met de beleidsnotitie “Uitdagen met Bewegen”.




