Stichting Lelystad Vitaal

Jaarverslag 2020

Samen Lelystad meer laten bewegen
• Stichting Lelystad Vitaal

gaat voor een sterke stad met vitale inwoners

• Samen

met partners zetten wij de kracht van sport en bewegen in voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken

• Voor

meer saamhorigheid, minder eenzaamheid en minder overgewicht in Lelystad

• Dankzij

de financiële steun van fondsen, subsidieverstrekkers en bedrijven

2

Inhoud
Voorwoord	

4

Over ons 

5

Hoogtepunten 

6

Bewegen voor bewoners 

7

Iedereen Doet Mee 

8

Nationale Sportweek 2020

9

GoldenSports 

10

Partnerships 

11

3

Voorwoord
Nederland is wereldkampioen zitten. Bijna de helft van de Nederlandse
bevolking beweegt niet of nauwelijks. Onderzoek toont aan dat de
Nederlandse jeugd steeds minder beweegt en dat de motoriek van kinderen
de afgelopen 10 jaar significant slechter is geworden. De verwachting is dat
in 2040 bijna tweederde van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft.
Lichamelijke inactiviteit is wereldwijd doodsoorzaak nummer 4! Covid-19
heeft hier nog een schepje bovenop gedaan; veel mensen zijn de afgelopen
periode minder gaan sporten en bewegen.

We zijn trots dat, mede door de inzet van de stichting, meer dan 3.300
inwoners van verschillende leeftijden en achtergronden aan het bewegen
zijn gezet, elkaar hebben ontmoet, hebben ervaren dat bewegen leuk
is en zijn gestimuleerd om dit te blijven doen. En dit alles in mooie
samenwerking met Sportbedrijf Lelystad, sportverenigingen, commerciële
sport- en beweegaanbieders, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en
welzijnsorganisaties.
Maar we willen nog veel meer inwoners van Lelystad helpen om in
beweging te komen door het (financieel) ondersteunen van sporten beweegprojecten. Daarom onze oproep: doe mee en word
partner van Stichting Lelystad Vitaal, net zoals al een aantal fondsen,
subsidieverstrekkers en bedrijven heeft gedaan. En we zijn ze daar zeer
erkentelijk voor!

Met sport en bewegen valt veel te winnen en te verdienen. Elke euro die
we investeren in sport en bewegen levert € 2,51 aan waarde op voor de
Nederlandse samenleving. Het loont dus om in te zetten op sport, bewegen
en vitaliteit, met name in die buurten die extra aandacht nodig hebben.
Daarom is er meer budget nodig om extra effectieve sport- en
beweeginterventies in deze buurten te financieren. Zo bevorderen we de
gezondheid van onze inwoners en de sociale cohesie van deze buurten.
Daarnaast moeten we veel meer drempels wegnemen bij mensen voor
wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Dit om het deelnemen
aan de sport verder te stimuleren. Denk onder meer aan mensen met een
beperking, kwetsbare ouderen en mensen met chronische aandoeningen.

Stilzitten is geen optie. Kom in beweging en steun de stichting.
Samen actief bewegen is tenslotte een teamsport!
Maurice Leeser		
voorzitter bestuur
Stichting Lelystad Vitaal

Wij maken ons hard voor een sterke stad met vitale inwoners. Door
bijdragen van fondsen, subsidieverstrekkers en bedrijven nemen
we drempels weg en maken we bewezen effectieve sport- en
beweeginterventies mogelijk in Lelystad. Dit is ons in 2020, ondanks alle
coronaperikelen, redelijk gelukt.
Foto:
Angelina Schleper, accountmanager,
en Maurice Leeser, voorzitter
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Over ons
Stichting Lelystad Vitaal is een onafhankelijke stichting die geld werft voor
effectieve sport- en beweegprojecten die bijdragen aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken in Lelystad. Door sport en bewegen als
instrument in te zetten, met name in het sociaal domein, kunnen we onder
meer:

Fondsen

Subsidieverstrekkers

• voor werkzoekenden de afstand naar de arbeidsmarkt verkleinen;
• het verschil in participatiemogelijkheden onder jongeren verkleinen;
• sociale uitsluiting en eenzaamheid verminderen onder kwetsbare
inwoners, met name ouderen;
• de participatiemogelijkheden van inwoners met een handicap vergroten;
• leefstijlgerelateerde ziekten terugdringen, denk aan het verminderen van
overgewicht bij kinderen;
• de integratie en participatie versnellen van inwoners met een nietNederlandse achtergrond.
Kortom, wij streven naar een sterke stad met vitale inwoners. Een stad waar
iedereen de kans krijgt om mee te doen!

Inzet op bewezen effectieve projecten en
interventies die bijdragen aan het sociaal domein

5

Bedrijven

Hoogtepunten in 2020
Bewegen voor bewoners verzorgingshuizen
Tijdens de eerste lockdown heeft Sportbedrijf Lelystad een sport- en
beweegprogramma opgezet voor kwetsbare ouderen in de Lelystadse
verzorgingshuizen. Dit om hen een hart onder de riem te steken. Fonds
Sluyterman van Loo heeft vervolgens via Stichting Lelystad Vitaal een
financiële bijdrage verstrekt om aan de wens van alle zorglocaties in
Lelystad te voldoen.
Iedereen Doet Mee
VSBfonds heeft een financiële bijdrage verstrekt aan het project ‘Iedereen
Doet Mee’, waardoor we in Lelystad een sportieve zomer hadden. Het
programma bestond uit activiteiten voor jong en oud, waarin aandacht was
voor sport, bewegen, ontmoeten, leren, ontdekken en een gezonde leefstijl.
Nationale Sportweek 2020
Door financiële support van het Postcode Loterij Buurtfonds en
gemeente Lelystad hebben veel inwoners van verschillende leeftijden en
achtergronden elkaar ontmoet en kennisgemaakt met sport en bewegen
tijdens de Nationale Sportweek.
GoldenSports
Het Oranje Fonds heeft een financiële bijdrage verstrekt om het sport- en
beweegprogramma GoldenSports op te starten in Lelystad. Het betreft een
veelzijdig beweegprogramma voor senioren in hun eigen buurt.
Partnerships
Rabobank Flevoland tekende als eerste bedrijf het partnership met Stichting
Lelystad Vitaal, op de voet gevolgd door Albert Heijn Voorhof.
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Bewegen voor bewoners
Projectsubsidie

De gevolgen en maatregelen vanwege het coronavirus raakten ons allemaal,
maar extra zwaar was en is het voor de kwetsbaren in onze samenleving,
waaronder de bewoners van verzorgingshuizen. Tijdens de eerste lockdown
mochten zij geen bezoek meer ontvangen en zaten zij door de maatregelen
veelal alleen in hun kamer. Hierdoor hadden zij, nog meer dan anders, te
maken met eenzaamheid. Naast weinig sociaal contact, kon en mocht er
niet meer worden deelgenomen aan georganiseerde (beweeg)activiteiten in
groepsverband. Hierdoor werd er weinig tot niet meer bewogen waardoor
de bewegingsvaardigheden van de bewoners afnamen. En dat terwijl het in
beweging blijven (vitaliteit) juist in deze tijd zo belangrijk is. Door de druk
op de zorg was er geen tijd om zelf de ontstane problematiek op te pakken.
Sportbedrijf Lelystad heeft hierop ingespeeld door het opzetten van een
sport- en beweegprogramma in de Lelystadse verzorgingshuizen.
Het programma werd in tijden van verscherpte maatregelen op afstand,
buiten het gebouw, gegeven. Bewoners deden mee vanachter het raam of
op hun balkon.

€ 7.500 ,-

Resultaat 2020
6 locaties

7 groepen

110 deelnemers per week

Verwachte impact:
Meer dan 150 bewoners nemen wekelijks actief deel aan de sport- en
beweegactiviteiten

Door financiële bijdrage van Fonds Sluyterman van Loo kan aan de wens van
alle zorglocaties in Lelystad worden voldaan.
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Iedereen Doet Mee
Projectsubsidie

Door de coronacrisis konden veel mensen in Lelystad in de zomer niet op
vakantie. Sportbedrijf Lelystad heeft daarom in samenwerking met veel
lokale partners vier weken lang allerlei sportieve, culturele en educatieve
activiteiten georganiseerd. Lelystedelingen zijn in beweging gebracht,
hebben nieuwe interesses ontdekt en nieuwe mensen ontmoet. Meerdere
inwoners vonden het zelfs zo leuk, dat ze lid zijn geworden bij een sport
aanbieder. Summer’s Cool, het programma voor kinderen die om financiële
redenen niet op vakantie kunnen gaan, was ook onderdeel van het project
Iedereen Doet Mee. Kinderen van 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar konden
meedoen aan tal van activiteiten gericht op sport, cultuur en educatie.

VSBfonds: € 10.000,-

Resultaat
2.273 deelnames

	78 kinderen die leven rond de armoedegrens hebben deelgenomen
aan een volledige week met Summer’s Cool activiteiten

Timo Hoenderboom, buurtsportcoach Volwassenen & Evenementen van
Sportbedrijf Lelystad vertelt: “De coronacrisis zorgde er helaas voor dat
meer mensen niet op vakantie konden. Ook was er minder te beleven deze
zomer, omdat festivals en andere activiteiten waren geannuleerd. Terwijl
het belangrijk is om te blijven doen wat je leuk vindt. Niet alleen omdat je er
blij van wordt; het houdt je fysiek en mentaal fit. Je komt lekker in beweging
en ontmoet andere mensen. Met dit project hebben we niet alleen
bijgedragen aan de gezondheid van inwoners, maar hebben we ook de
partners uit Lelystad kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis. Alleen
samen kunnen we deze periode goed doorkomen.”

29 nieuwe lidmaatschappen

Quote partner:
‘Op het hoogtepunt hadden we 17 deelnemers
in een groep. In totaal zijn er 3 doorgestroomd
naar Fitstap en zijn 5 deelnemers zelfstandig
verdergegaan met wandelen.’

Quote deelnemer:
‘Ik heb een vriend overgehouden aan Iedereen
Doet Mee.’
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Nationale Sportweek 2020
Projectsubsidie

In Lelystad moet iedereen de kans krijgen om sportief mee te doen. Samen
met sportaanbieders en andere sectoren, zoals welzijn, zorg, onderwijs
en cultuur, werkt Sportbedrijf Lelystad aan het vergroten van de effecten
en het bereik van sport en bewegen. Tijdens de Nationale Sportweek van
vrijdag 18 tot en met zondag 27 september 2020 hebben vele (buurt)
bewoners elkaar ontmoet door samen te bewegen en op een gezellige
manier kennisgemaakt met het sport- en beweegaanbod. Ook is structurele
deelname gestimuleerd.

•

Postcode Loterij buurtfonds: € 5.000,Gemeente Lelystad: € 5.000,-

Resultaat
462 leerlingen Gezonde School

De Nationale Sportweek is door samenwerking tussen JOGG en Sportbedrijf
Lelystad op een hele bijzondere manier geopend. De scholen die in Lelystad
het accent leggen op een gezonde leefstijl kregen een unieke kick-off
van verschillende activiteiten. Ex-topjudoka’s verzorgden judoclinics, in
samenwerking Judo Vereniging IJsselmeer. En in het kader van Gezonde
Jeugd, Gezonde Toekomst, werd de Daily Mile gelopen en was er de
lancering van de campagne ‘Lelystad drinkt water! Gezond, gemakkelijk en
goedkoop’.

Ruim 370 overige deelnemers

20 sportaanbieders

52 nieuwe lidmaatschappen
Bewegen is vooral heel leuk en daarom maakten de organisatoren er
tijdens de activiteiten op de scholen, in de verschillende buurten en bij de
aanbieders echt een feestje van!
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GoldenSports
Projectsubsidie

Om gezond oud te worden en lang thuis te kunnen blijven wonen,
zijn fysieke fitheid en sociale verbondenheid essentieel. Ondanks de
gezondheidsvoordelen van bewegen, gaan veel mensen juist minder
bewegen naarmate ze ouder worden. Als gevolg hiervan voldoen veel
65-plussers niet aan de huidige beweegrichtlijn. Vergeleken met het
landelijk gemiddelde scoort Lelystad zelfs slechter.

Oranje Fonds: € 5.000,-

Resultaat

Sportbedrijf Lelystad en KernGezond zijn daarom in september 2020 bij
VV Unicum gestart met de erkende interventie GoldenSports.
Door wekelijks samen te sporten en bewegen ontmoeten senioren elkaar en
werken zij aan hun vitaliteit.

7 deelnemers per week

Project ondervindt hinder door gestelde COVID-19-maatregelen

Mitchell Tollenaar, buurtsportcoach Senioren & Zorg van Sportbedrijf
Lelystad vertelt: “Naast het feit dat bewegen leuk en gezond is, kan
bewegen de zelfredzaamheid van thuiswonende senioren vergroten, omdat
het de kans op chronische ziektes verlaagt. Bovendien vermindert op deze
manier de kans op eenzaamheid onder ouderen.”

Ambitie 2021
15 deelnemers per week

Aantoonbare fysieke verbetering deelnemers
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Partnerships
Samen bereiken we meer! Met de steun van bedrijven realiseren we meer
sport- en beweegprojecten die Lelystad vooruit helpen. Bedrijven kunnen
zich aan de stichting verbinden als vriend, supporter of ambassadeur. Ook is
het mogelijk een specifiek maatschappelijk project te adopteren en daarvan
exclusief de financiering te verzorgen. In ruil voor een investering ontvangen
partners associatie en zichtbaarheid via de kanalen van Stichting Lelystad
Vitaal en versterken ze, zowel intern als extern, hun maatschappelijke
profiel.

bedrijven op om zich te verbinden aan Stichting Lelystad Vitaal, want alleen
samen kunnen we het verschil maken op weg naar een sterke en vitale
samenleving.”

Rabobank Flevoland heeft zich afgelopen jaar als eerste bedrijf verbonden
aan Stichting Lelystad Vitaal. De bank werd op de voet gevolgd door Albert
Heijn Voorhof. Beide bedrijven dragen daarmee niet alleen financieel, maar
ook maatschappelijk bij aan het mogelijk maken van waardevolle sport- en
beweegprojecten in Lelystad.

Stefan Lohuis, directievoorzitter van
Rabobank Flevoland, vertelt: “Sport en
bewegen draagt bij in de aanpak van
maatschappelijke vraagstukken. Naast
dat sporten en bewegen gezond is,
brengt het inwoners van Lelystad bij
elkaar, geeft het zelfvertrouwen en
haalt het mensen uit hun isolement.
En investeren in sport en bewegen
loont, want de maatschappelijke
opbrengsten zijn 2,5 keer zo hoog
als de kosten. Ik roep dan ook meer

Jonathan Vosselman, operationeel verantwoordelijk voor Albert Heijn
Voorhof: “Als ex-topsporter weet ik wat de voordelen zijn van sport
en bewegen. Doorzettingsvermogen, samenwerken, vriendschappen,
ontmoeten, waarden en normen. Ik vind het daarom extra mooi dat we
door dit partnership via sport- en beweeginterventies kunnen bijdragen aan
de vitaliteit van Lelystad.”
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Benieuwd naar onze projecten in 2021
In 2021 gaan we onverminderd door met het werven van financiële
middelen voor meer sport- en beweegprojecten in Lelystad. Zo maken we
onze stad in alle opzichten vitaler, gezonder en socialer.
Houd onze website in de gaten voor het meest actuele nieuws:

www.lelystadvitaal.nl

Visie, missie en kernwaarden
Stichting Lelystad Vitaal
Visie
Lelystad is een sterke stad met vitale bewoners
Missie
Het genereren van extra financiële middelen om
inwoners van Lelystad via sport en bewegen te
stimuleren een vitaal leven te leiden
Kernwaarden
Sociaal, samen en sportief
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