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•   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

Samen Lelystad meer laten bewegen
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Voorwoord

2021 was met recht opnieuw een turbulent jaar voor ons allemaal. Door de 
uitbraak van de wereldwijde pandemie is het belang en de noodzaak van sport, 
bewegen en vitaliteit voor een gezonde samenleving nog duidelijker geworden. 
En hiermee ook de missie van Stichting Lelystad Vitaal: ‘Het genereren van 
extra financiële middelen om inwoners van Lelystad via sport en bewegen te 
stimuleren een vitaal leven te leiden’. Een stad waarin iedereen mee kan doen 
aan sport en bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend en door de langdurige en 
ontwrichtende pandemie is dit nog minder het geval.

De maatregelen die nodig zijn om het virus onder controle te krijgen, hebben 
veel verdriet, onzekerheid, gevoelens van onmacht en zorgen gebracht. Het 
heeft een enorme impact op onze samenleving gehad. De mogelijkheid tot 
sport en bewegen heeft ook onder hoogspanning gestaan. Onze bijdrage en 
de prachtige sport- en beweeginitiatieven die we steunen, zijn uitdagender én 
betekenisvoller geworden. 

Met sport, bewegen en vitaliteit is veel te winnen. Door in te zetten op meer 
waardevolle sport- en beweegprojecten gaan we samen vooruit. Vooruit op het 
gebied van een gezonde leefstijl, talentontwikkeling, onderwijs, participatie, 
ziekteverzuim en sociale binding. Dit resulteert in winst voor ons allemaal: het 
individu, de wijken, het bedrijfsleven, de stad en provincie als geheel. 

Als stichting willen wij zoveel mogelijk financiering regelen voor een maximaal 
resultaat. Dit kunnen we niet alleen. Dit doen we samen met partners. Samen 
brengen wij verandering in gang op belangrijke maatschappelijke vraagstukken 
zoals eenzaamheid, armoede en kansenongelijkheid. Door de kracht van sport 
en bewegen in te zetten, willen wij samen het verschil maken voor de inwoners 
van Lelystad. 

Naast het financieel ondersteunen van sport- en beweeginitiatieven is de 
bereidheid groot om tijd, energie en kennis te delen met andere organisaties 

en inwoners die vergelijkbare doelen nastreven. Zo is Stichting Lelystad 
Vitaal in 2021 aangesloten bij de lokale coalitie Eén tegen Eenzaamheid. Ook 
participeren we in een bewonersinitiatief om een Calisthenics Park te realiseren 
in Lelystad. 

De grondlegger en voorzitter van Stichting Lelystad Vitaal, Maurice Leeser, heeft 
per 31 december 2021 zijn functie neergelegd. Eelco Derks is per 1 maart 2022 
als voorzitter aangesteld van Stichting Lelystad Vitaal.  

Wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid en (financiële) ondersteuning 
van fondsen, subsidieverstrekkers en bedrijven die met ons samen het 
verschil willen maken. Dankbaar zijn wij ook voor de mooie samenwerking 
met Sportbedrijf Lelystad, sportverenigingen, commerciële sport- 
en beweegaanbieders, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en 
welzijnsorganisaties. Dat geeft ons groot vertrouwen in de toekomst waarin we 
nog meer inwoners van Lelystad willen helpen om in beweging te komen en te 
blijven. Ook in 2022 blijven wij met de vele prachtige initiatieven onverminderd 
werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen naar wens en 
vermogen mee kan doen aan sport en bewegen.  Door op specifieke thema’s 
verandering in gang te zetten, te evalueren wat werkt, te leren van anderen en 
kennis en ervaring te delen. Maar vooral door samen het verschil te maken voor 
Lelystad! 

Angelina Schleper  
Accountmanager Stichting Lelystad Vitaal
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Over ons
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Stichting Lelystad Vitaal is opgericht door Sportbedrijf Lelystad, die sinds 
1998 uitvoering geeft aan het gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Het 
initiatief is ontstaan met als doel meer financiële middelen te werven voor 
sport- en beweegprojecten die een bewezen effectieve bijdrage leveren aan 
de vitaliteit van de inwoners van Lelystad. En dat is hard nodig, want als 
we kijken naar de huidige sociale staat van Lelystad en dit vergelijken met 
het landelijk gemiddelde, dan scoort Lelystad onder de maat op een groot 
aantal dimensies, waaronder overgewicht, kinderen die leven in armoede, 
eenzaamheid onder ouderen, voortijdige schoolverlaters of lidmaatschap 
van sportverenigingen. Uitkomsten die aandacht behoeven. En die we 
positief kunnen beïnvloeden door het inzetten van de kracht van sport, 
bewegen en een gezonde leefstijl.  

Door sport en bewegen als instrument in te zetten, met name in het sociaal 
domein, kunnen we onder meer:
•   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.
•     Integratie en participatie versnellen van inwoners met een  

niet- Nederlandse achtergrond.

Het hart van ons werk zijn de sport- en beweeginitiatieven. Hiermee 
bereiken we duizenden inwoners. We steunen deze initiatieven met 
geld. Ook delen we kennis en versterken hun capaciteit. Daaromheen 
werken we samen met verschillende typen partners: kennispartners, 
uitvoeringspartners, onderzoekpartners en partners die ons steunen met 
financiële middelen. Tot slot versterken we het netwerk met mensen die 
hun tijd, aandacht of geld willen bijdragen om iets te betekenen voor sport 
en bewegen in Lelystad.

Samen naar een sterke stad met vitale inwoners. 
Een stad waar iedereen de kans krijgt om mee te 
doen!



Vooruitblik 2022

Het is duidelijk dat de pandemie een enorme impact heeft op de 
maatschappij. De activiteiten in het openbare leven in Nederland komen 
weer op gang. De gevolgen zullen echter nog lang voelbaar en zichtbaar 
zijn. Eenzaamheid onder jong en oud is toegenomen, gezamenlijk zijn 
we miljoenen coronakilo’s aangekomen, sportdeelname bij kinderen is 
gehalveerd en inmiddels heeft een derde van de volwassenen het bijltje 
erbij neergegooid om in beweging te komen en te blijven. Dit allemaal heeft 
directe en grote gevolgen voor alle aspecten van ons werk en onderstreept 
des te meer de noodzaak om in te zetten op meer sport en bewegen.  
 
2021 - actie voor meer impact
In 2021 hebben we allereerst zoveel als mogelijk ingeschreven op alle 
corona-hulpfondsen om onze steun aan sport- en beweeginitiatieven te 
intensiveren. Het thema ontmoeting door sport en bewegen stond daarin 
centraal en de weg (terug) naar de sportvereniging. Daarnaast hebben we 
het moment aangegrepen om de zichtbaarheid en naamsbekendheid van de 
stichting verder aan te scherpen voor het creëren van meer verbindingen. 
Ook is een aantal partnerschappen gerealiseerd die nieuwe middelen zullen 
brengen voor de komende jaren.

2022 - doorontwikkeling en groei
In 2022 consolideren we de bovenstaande ontwikkelingen, zodat we 
de uitdagingen die zijn ontstaan tijdens de pandemie nog beter kunnen 
adresseren door de inzet van sport en bewegen. Daarbij staan de sociale 
initiatieven centraal. In de doorontwikkeling nemen we uiteraard de impact 
van corona op onze lokale samenleving mee. Daarnaast leggen we meer 

nadruk op kennisdeling, het vergroten van onze impact en zichtbaarheid. 
De belangrijkste prioriteiten in 2022 zijn inspanningen verrichten voor 
de nieuwe partnerschappen, het verder uitbreiden van het bestuur, het 
optimaliseren van onze kernprocessen en zoals altijd het werven van 
fondsen om ons bereik te vergroten.

We stellen onszelf daarbij de volgende doelen: 
•    We zetten in op een aantal vaste projecten en activiteiten die voor 

Lelystad verschil maken zoals de Sportspullenbank en de NOC*NSF 
Nationale Sportweek.

•     We stellen geld beschikbaar voor sport- en beweegprojecten die  
vooral of mede door de inzet van vrijwilligers mogelijk  worden  
gemaakt. Met onze steun maken we nieuwe initiatieven mogelijk  
of helpen we bestaande initiatieven hun project naar een hoger  
plan te ontwikkelen of uit te breiden.

•    We vergroten ons bereik en inspireren anderen door inzet  
van online en offline kanalen.

•    We werven meer fondsen door projecten en  
activiteiten te steunen die sociaal maatschappelijke  
impact genereren. 
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Subsidie- en fondsenwerving
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Om de sport- en beweegprojecten mogelijk te kunnen maken en daarmee 
zoveel mogelijk impact te bereiken, is de stichting afhankelijk van financiële 
bijdragen door fondsen en subsidieverstrekkers. Voor deze toekenningen 
geldt dat er in 2020 veel voorbereidend werk is gedaan voor het werven van 
overheidsgelden die in 2021 konden worden ingezet. Totaal gegenereerde 
inkomsten voor projecten in 2021 bedroeg € 78.500. Een aantal van deze 
projecten zijn in de afrondende fase. Andere projecten lopen nog door in 
2022.  
 
Overzicht van de fondsen en subsidieverstrekkers

Fonds Sluyterman van Loo bevordert het levensplezier van ouderen door 
initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding te financieren.

De gemeente Lelystad ziet sport als het vliegwiel voor actieve participatie. 
De missie van het lokale sportbeleid is dat de deelname aan sport in 
Lelystad blijft stijgen, dat iedereen kan deelnemen en dat sport en bewegen 
stevig verankerd worden binnen het brede gemeentelijke beleid. Het 
college ziet sport als een zeer waardevolle activiteit. Sport draagt bij aan 
sociale cohesie, leert mensen samenwerken en te presteren, bevordert de 
gezondheid en draagt bij aan het imago van de stad. 

MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven om de kracht van de eigen 
organisatie te versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is.

Het MenzisFonds steunt projecten die de leefkracht van mensen 
versterkt. Waaronder het bijdragen aan een gezondere leefstijl door 
bijvoorbeeld meer beweging, gezonde voeding en mentale fitheid te 
stimuleren. Projecten die de kwaliteit van leven voor mensen vergroten. 

Om (verergering van) ziekte te voorkomen en om de zorg toegankelijk te 
houden.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor 
elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en 
ondersteunt het fonds zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen 
dat niemand er alleen voor staat.

De provincie Flevoland heeft een steunpakket ‘Corona en Sport’ 
aangeboden en wil hiermee de sportinfrastructuur in Flevoland behouden, 
in stand houden en versterken. De uitvoering ligt in handen van Sportservice 
Flevoland. 

ZonMw is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en 
zorginnovatie. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de 
totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie 
van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de 
structuur van de gezondheidszorg.
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Partnerships

Met de steun van bedrijven realiseren we meer sport, bewegen en vitaliteit 
in Lelystad. Samen gaan wij voor een sterke stad met vitale inwoners. 
Want ook bedrijven hebben voordeel van investeren in meer sport en 
bewegen. Uit onderzoek is gebleken dat elke euro die we investeren een 
waarde oplevert van € 2,46 voor de samenleving. Een groot deel van de 
opbrengsten, ongeveer 46,5%, komt ten goede aan het bedrijfsleven 
doordat werknemers meer productief zijn, meer werkgeluk ervaren en 
minder ziek zijn. 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. Werving van baten in 
2021 anders dan subsidie- en fondswerving komen uit op € 9.212,28. 

Stichting Lelystad Vitaal is zeer dankbaar voor de fijne samenwerking en 
steun van:

Supermarkt Albert Heijn Voorhof staat midden in de Lelystadse 
samenleving. Het familiebedrijf heeft maatschappelijke betrokkenheid 
hoog op de agenda staan en omarmt de kracht van sport en bewegen. Hun 
bijdrage aan de stichting wordt gebruikt voor het project Summer’s Cool.

Burger Support is voor velen in Lelystad en daarbuiten een vertrouwd 
gezicht op het gebied van dienstverlening in HR support, werving, selectie 
en aanstellen van geschikte kandidaten op verschillende posities in het 
bedrijfsleven. Burger Support ziet wat de kracht van sport en bewegen kan 
doen voor een beter welzijn van mensen. Burger Support draagt financieel 
bij aan de Sportspullenbank. 

De Vries Flevoland is het schoonmaakbedrijf dat in Lelystad en omgeving 
Flevoland al zo’n kwart eeuw z’n sporen verdient met het schoonmaken van 
kantoren, scholen, zorginstellingen, banken en onderkomens van andere 
organisaties. Zij dragen specifiek bij aan het sportstimuleringsprogramma 
Scholierensport. 

FKJ Notaris levert juridische diensten aan alle rechtzoekenden zowel voor 
particulieren als voor ondernemers. Hierdoor zijn zij zeer betrokken bij 
Lelystad. 

Kam & Bronotte makelaars maakt het mede mogelijk dat bewoners van de 
Leyakkers en omliggende woonzorgcentra aan Het Ravelijn in Lelystad een 
jaar lang blijven bewegen. Het makelaarskantoor is het eerste bedrijf dat via 
Stichting Lelystad Vitaal een beweegactiviteit volledig financiert. 

De missie van Moore MTH – accountants & adviseurs is om bij te dragen 
aan persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed. Het 
partnership met Stichting Lelystad Vitaal, waar investeren in sport, bewegen 
en een gezonde leefstijl de visie is, sluit hier helemaal bij aan. De bijdrage 
van Moore MTH is besteed aan de NOC*NSF Nationale Sportweek in 
Lelystad, zodat iedereen in Lelystad de kans kreeg om te ervaren wat sport 
met je doet.

Rabobank stimuleert projecten met een maatschappelijk of economisch 
doel door het leveren van kennis, faciliteiten of financiële bijdrage. 
Rabobank Flevoland heeft zich in 2020 als eerste bedrijf verbonden aan 
Stichting Lelystad Vitaal.
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Partnerships

Marcel Burger, medeoprichter van  
Burger Support vertelt: 

“Niet alleen het hebben van een fijne 
baan draagt bij aan een zorgeloze 
en duurzame toekomst. Ook sport 
en bewegen neemt daarbij een 
belangrijke plek in. Mensen die 
voldoende bewegen, voelen zich 
vitaler, hebben meer (werk)plezier, 

zijn productiever en ervaren meer 
(werk)geluk. Dat willen we niet alleen 

voor onze klanten, medewerkers en 
businesspartners, maar voor iedereen.” 

Wendy Knoppers, belastingadviseur  
bij Moore MTH, vertelt:  

“Sport en bewegen heeft in mijn leven 
en mijn persoonlijke ontwikkeling 
zo’n grote positieve invloed van 
betekenis dat ik dat iedereen gun! 
Ik vind het daarom extra mooi 
dat de bijdrage van Moore MTH 
ten goede komt aan de Nationale 

Sportweek zodat iedereen de kans 
krijgt, van jong tot oud, om op een 

laagdrempelige wijze kennis te laten 
maken met sport en bewegen.”

  Danny Kam, mede-eigenaar van Kam & 
Bronotte makelaars, vertelt:  

“Door krachten te bundelen 
kunnen we het verschil maken. 
Ik vind het belangrijk dat 
maatschappelijke organisaties 
de middelen en mogelijkheden 
hebben hun doelen te 
verwezenlijken. Daarnaast ben 

ik zelf graag sportief actief. Toen 
Angelina Schleper van Stichting 

Lelystad Vitaal mij benaderde dat de 
beweegles voor ouderen door 

geldgebrek mogelijk zou ophouden te 
bestaan, heb ik dan ook geen moment getwijfeld om partner te worden. 
Via de stichting maakt ons kantoor het nu mogelijk dat de bewoners van de 
Leyakkers, maar ook omliggende woonzorgcentra weer kunnen genieten 
van hun wekelijkse beweegles. Ik vind het prachtig dat wij op deze manier 
kunnen bijdragen aan een fijne woon- en leefomgeving.”
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Bestedingen en projecten

Een inclusieve samenleving waarin iedereen naar wens en vermogen 
mee kan doen aan sport en bewegen. Het is onze missie en drijvende 
kracht achter alle projecten, acties en activiteiten die gedurende het jaar 
plaatsvinden. Zeker in het jaar 2021, waarin COVID-19 de kracht maar 
ook de noodzaak van sport, bewegen en een gezonde leefstijl nog eens 
extra onderstreept, hebben we ons ervoor hard gemaakt dat we samen 
verantwoordelijkheid nemen en gaan voor een sterke stad met vitale 
inwoners. 

Dat doen we op verschillende niveaus. Zo stellen we geld beschikbaar voor 
projecten in relatie tot sport en bewegen. Het gaat veelal om projecten 
waarbij meerdere typen partners bij betrokken zijn en waarbij wordt 
aangesloten op de sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, 
eenzaamheid, overgewicht en participatie. Mede dankzij onze steun maken 
we nieuwe initiatieven mogelijk of helpen we bestaande initiatieven hun 
project naar een hoger plan ontwikkelen of uitbreiden.

Maar we bieden meer dan alleen financiering. Ook ondersteunen we deze 
initiatiefnemers door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen met elkaar 
of vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast belichten en erkennen we de 
immense inzet van de initiatiefnemers en hun impact door het delen van 
verhalen, beelden en video op sociale media. Tot slot delen we onze  
kennis met andere gemeenten die voornemens zijn een soort 
gelijk initiatief te starten. 

Gesteunde initiatieven 
COVID-19 heeft zowel in 2020 als in 2021 een grote impact gehad op onze 
inzet. Door de maatregelen was het lastig om fysiek in gesprek te gaan 
met bedrijven voor partnerships. Maar door de extra corona-hulpfondsen 
kwamen er wel extra gelden vrij voor de doelgroep ouderen en het thema 
eenzaamheid. Er is hier veelvuldig op ingeschreven. In 2021 heeft de 
stichting met de gegenereerde inkomsten de volgende projecten volledig of 
deels kunnen financieren:
• Nationale buitensport- en speeldag
• GoldenSports
• Sportspullenbank
• Samen Op Stap
• NOC*NSF Nationale Sportweek
• Sociaal Vitaal
• Bewegen in verzorgingshuizen
• FitStap
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Bestedingen en projecten

NATIONALE BUITENSPORT- EN SPEELDAG
Buitenspelen en bewegen is super belangrijk voor een gezond leven maar 
wordt steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat het aantal 
kinderen dat echt regelmatig buiten speelt, is gedaald van 20% naar 14%. 
Door de coronacrisis is onze samenleving bovendien nog minder gaan 
bewegen. Uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF zijn vooral de jeugd 
en jongeren geraakt. Daarnaast heeft de gemiddelde sportvereniging 
structureel te maken met dalende ledenaantallen. De pandemie heeft dit 
versterkt. Lelystad wijkt ten opzichte van het landelijk gemiddelde en de rest 
van Flevoland in negatieve zin af op bovenstaande cijfers. Er zijn gemiddeld 
nog minder kinderen lid van een sportvereniging en zij maken minder 
gebruik van de openbare ruimte. Ook heeft de Lelystadse jeugd meer 
overgewicht. Kortom tijd om in actie te komen en de jeugd te stimuleren 
naar meer bewegen. 

De nationale buitensport- en speeldag is één van de evenementen om 
hieraan bij te dragen. Tijdens deze dag worden scholen, sportverenigingen, 
buurten en pleintjes de evenementenlocaties in de stad waar verschillende 
sport-, spel- en beweegactiviteiten plaatsvinden voor kinderen en jeugd 
in de leeftijd van 4 tot 17 jaar. Doel is om hen in beweging te krijgen, te 
laten ervaren hoe leuk dit is en dit te gaan doen bij de sportverenigingen in 
Lelystad. Bij de invulling van het programma staat samenwerking centraal 
met verenigingen en andere instanties zoals jongerenwerk, kinderopvang, 
onderwijs en GGD. Elk kind moet de kans krijgen om deze dag mee te 
kunnen doen.  

De nationale buitensport- en speeldag was het eerste sport- en 
beweegfeest na een lange periode met coronamaatregelen. Ook 

tijdens deze dag golden er nog bepaalde restricties, maar door 
creativiteit en flexibiliteit van de samenwerkende partners kon 
dit evenement doorgaan. Geen eenvoudige klus om in coronatijd 
een evenement te organiseren. Door met elkaar te denken in 
mogelijkheden over wat wel kan, stond er een verrassend tof 
programma en  is de uitkomst is naar wens verlopen. Daar zijn alle 
betrokkenen heel blij mee.” - Timo Hoenderboom, buurtsportcoach 
Volwassenen & Evenementen van Sportbedrijf Lelystad

Stichting Lelystad Vitaal is één van de organisaties die een bijdrage heeft 
ontvangen uit het steunpakket ‘Corona en Sport’ in Flevoland. De uitvoering 
ervan ligt in handen van Sportservice Flevoland. Daarnaast heeft de 
gemeente Lelystad ook een subsidie voor dit evenement verstrekt.

Projectsubsidie
   
   € 5.000,-

Resultaat
   
   1.200 deelnames

   Introductie beweegkalender 

   Locaties: scholen, verenigingen en pleintjes
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Bestedingen en projecten

GOLDENSPORTS
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.

Sportbedrijf Lelystad en KernGezond zijn daarom in september 2020 bij VV 
Unicum gestart met de erkende interventie GoldenSports. Door wekelijks in 
de buitenlucht samen te sporten en bewegen, ontmoeten senioren elkaar 
en werken zij aan hun vitaliteit. Uit onderzoek blijkt dat buiten bewegen veel 
voordelen heeft. Het immuunsysteem wordt verbeterd en het draagt bij aan 
een betere fysieke en mentale gesteldheid. Dit beweegprogramma heeft in 
2021 een onderbreking gehad door de gestelde COVID-19-maatregelen en is 
inmiddels weer actief.

“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.” - Mitchell Tollenaar, 
buurtsportcoach Senioren & Zorg van Sportbedrijf Lelystad

Projectsubsidie 

 Oranje Fonds: € 5.000,-

Resultaat

 15-20 deelnemers per week
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Bestedingen en projecten

SPORTSPULLENBANK
Meedoen aan sport en bewegen is minder vanzelfsprekend voor mensen 
met een laag inkomen. Naar aanleiding van de lagere sportparticipatie 
van deze groep inwoners in Lelystad is de Sportspullenbank opgericht. De 
Sportspullenbank zamelt goede en herbruikbare sportkleren en sportspullen 
in en verstrekt dit aan inwoners die het financieel zwaar hebben zodat er 
minder drempels zijn om sportief en maatschappelijk mee te kunnen doen. 

Door dit initiatief zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden 
en bijdragen aan een duurzame economie waar spullen niet worden 
weggegooid. De vele inzamelpunten in de stad worden gefaciliteerd door 
onder andere supermarkten, winkels en verenigingen. Ook werken lokale 
organisaties samen om de primaire doelgroep (weer) sportief actief te 
krijgen. Daarnaast wordt ook samengewerkt met organisaties in een keten 
van armoedebestrijding. Door de genoemde samenwerkingen wordt de 
doelgroep geïnformeerd, gestimuleerd en geholpen om een gezonde 
leefstijl te starten en te behouden. Door de basis op orde te hebben en 
voor iedereen sporten en bewegen mogelijk te maken kunnen we daar op 
de langere termijn de vruchten van plukken voor meer gezondheidswinst in 
Lelystad. 

“Sport en bewegen willen wij voor iedereen zichtbaar en bereikbaar 
maken. Om te kunnen sporten en bewegen zijn er via het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur financiële mogelijkheden voor het (gedeeltelijk) 
betalen van het lidmaatschap van een sportclub. Met het inzamelen 
van goede, herbruikbare sportkleding en sportspullen wil Sportbedrijf 
Lelystad daar nog een stapje extra bij doen. Een deel van de 

Lelystedelingen heeft een extra zetje in de rug nodig om in 
beweging te komen, omdat zij het financieel zwaar hebben. Met de 
Sportspullenbank maken wij het een stukje makkelijker om te sporten 
en bewegen. En doen we als samenleving weer een stap in de goede 
richting.” - Tamar Yoës Kok, buurtsportcoach Speciale doelgroepen en 
projectleider Sportspullenbank

Door financiële bijdrage van gemeente Lelystad is de Sportspullenbank 
als structurele voorziening ingericht. Stichting Lelystad Vitaal blijft bij het 
initiatief betrokken voor het genereren van financiële middelen om 
de vaste onkosten te borgen.

Projectsubsidie 

 € 4.000,- 

Resultaat

 125 matches

 12 inzamelpunten

 Uitgifte elke 2 maanden   
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Bestedingen en projecten

SAMEN OP STAP
In de zomervakantie zijn er veel organisaties die een pauze inlassen in hun 
activiteitenprogramma. Voor senioren betekent deze pauze vaak dat zij 
minder sociaal contact hebben met eenzame dagen tot gevolg. Dat geldt 
in het bijzonder in tijden van corona. Daar kunnen we samen iets aan 
doen! Dankzij succesvolle subsidieaanvragen van Stichting Lelystad Vitaal 
bij de provincie Flevoland en het Oranje Fonds hebben lokale partners het 
programma Samen op Stap in Lelystad georganiseerd.

Samen op Stap is het ontmoetingsprogramma voor senioren om hen een 
onvergetelijke zomer te bezorgen. Meedoen aan leuke activiteiten en plezier 
hebben met buurt- en leeftijdsgenoten staan centraal. Tussen maandag 12 
juli en maandag 30 augustus 2021 zijn er doordeweeks, zowel overdag als 
in de avond verschillende activiteiten in Lelystad georganiseerd. Wandelen, 
tennissen en spelletjesmiddagen zijn daarvan enkele voorbeelden. 

“Samen op Stap is een zomers ontmoetingsprogramma voor senioren 
waar plezier en gezelligheid centraal staat na een zwaar coronajaar. Alle 
betrokken organisaties doen mee, omdat zij het belangrijk vinden dat 

senioren buurt- en leeftijdsgenoten (opnieuw) ontmoeten. Daarbij 
wordt bewegen als middel ingezet voor ontmoeting en om senioren 
ook weer in beweging te brengen na een periode waarin minder 
bewogen is.” - Mitchell Tollenaar, buurtsportcoach Senioren & Zorg 
van Sportbedrijf Lelystad

Projectsubsidie 

 € 4.500,- 

Resultaat

 519 deelnemers

  Duurzame samenwerking met Stichting Senioren Zomerdaagse Lelystad

14

Quote deelnemer:  
 ‘ Ik heb eindelijk iemand gevonden die net zo 

kan ouwehoeren als ik zelf!’

Quote partner: 
  ‘We zijn zeer content met de samenwerkingen 

die zijn ontstaan. Samen op stap als 
organisaties, maar vooral ‘Samen op Stap’ met 
inwoners van ons mooie Lelystad.’
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Bestedingen en projecten

NOC*NSF NATIONALE SPORTWEEK 2021
Sport doet iets met je! Sport inspireert, sport verbindt en sport levert een 
belangrijke bijdrage aan de samenleving en aan ieder individu. Het bepaalt 
voor een deel wie we zijn, wat we doen en vooral met wie we dat doen. 
Deelnemen aan sport betekent vaak deelnemen aan de maatschappij.
Sportclubs spelen daarbij een cruciale rol en zijn een ontmoetingsplek voor 
jong en oud. 

We winnen veel met sport en bewegen. Sporten is gezond, verbroedert, 
geeft zelfvertrouwen, betere (arbeid & leer)prestaties en haalt mensen 
uit hun isolement. Samen met sportaanbieders en andere sectoren, zoals 
welzijn, zorg, onderwijs en cultuur, werkt Sportbedrijf Lelystad daarom 
aan het vergroten van de effecten en het bereik van sport en bewegen. De 
Nationale Sportweek sluit hierop aan en zorgt ervoor dat inwoners op een 
laagdrempelige manier kennismaken met een beweegactiviteit die bij hem 
of haar past en daarbij worden gestimuleerd dit te blijven doen. 

In 2021 en 2022 is Lelystad host-city voor de NOC*NSF Nationale Sportweek, 
een uitgelezen kans om Lelystad, sport en bewegen en alles omtrent 
positieve gezondheid in de schijnwerpers te plaatsen. Juist nu, want de 
uitbraak van de wereldwijde pandemie heeft het belang en de noodzaak van 
sport, bewegen en een gezonde leefstijl meer dan duidelijk gemaakt. Sport 
en bewegen is onmisbaar voor onze gezondheid, weerbaarheid en sociale 
contacten. 

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van vrijdag 17 tot en met zondag 
26 september 2021 zijn veel inwoners geïnspireerd en gestimuleerd 
om in beweging te komen bij de sportaanbieders, op de scholen, in de 
verzorgingshuizen en openbare ruimte. Zij hebben tijdens de verschillende 
themadagen op een gezellige manier kennisgemaakt met een breed 
sport- en beweegaanbod en elkaar ontmoet door samen te bewegen. In 
het weekend van de sportaanbieders hebben maar liefst 30 sportclubs 
hun deuren geopend, zodat inwoners konden meedoen aan sportclinics, 
instuiven en open dagen. Tijdens de ‘dag van’ Gezonde Leefstijl hebben er 
diverse activiteiten plaatsgevonden ter bevordering ervan zoals de aftrap 
van de Groente en Fruit campagne op het nieuwe schoolcomplex Porteum. 
Tijdens de ‘dag van’ Inclusief Sporten stonden activiteiten van (S)Cool 
on Wheels centraal en is er een Sportspullenmarkt georganiseerd voor 
inwoners met een krappe portemonnee. Vanuit het thema Sport & Business 
werd een inspiratiesessie ‘Vitaliteit op het Werk’ gehouden. In deze week 
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Quote partner: 
  ‘Wij hebben zo’n verschrikkelijk mooie 

omgeving, een groot deel van de inwoners 
weten dat niet en realiseren dat niet. Hopelijk 
kan het online routeplatform bijdragen aan 
meer mensen die al wandelend hun omgeving 
ontdekken.’
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Bestedingen en projecten

is ook het online routeplatform gelanceerd. Alle fiets- en wandelroutes 
in Lelystad zijn op dat platform te vinden. Onder deze routes bevinden 
zich vier bijzondere QR-beweegroutes, opgesteld in samenwerking met 
een aantal basisscholen. Ter afsluiting is een Be Active Night gehouden in  
Sportcentrum De Koploper om kennis te maken met Aquaboksen, Aqua 
Aerobics, wedstrijdzwemmen en duiken. Tot slot is de sport in Lelystad meer 
toegankelijk gemaakt door lancering van een nieuwe website genaamd 
‘Sport in Lelystad’ waarin vraag en aanbod op sport- en beweeggebied 
samenkomt. Alle partners, zoals kennispartners, uitvoeringspartners en 
partners die hebben gesteund met financiële middelen, kunnen terugkijken 
op een zeer succesvolle Nationale Sportweek in Lelystad waaraan veel 
inwoners hebben meegedaan. 

Projectsubsidie 

 € 8.000,- 

Resultaat

 1.223 deelnemers

 Ruim 150 overige deelnemers

 30 sportaanbieders

 75 nieuwe lidmaatschappen

 75 onlineroutes
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Quote partner: 
  ‘Wij wilden graag meedoen om die inwoners 

te bereiken die normaal niet contact opnemen 
om mee te doen, door het organiseren van 
een clinic voor beginners is meedoen minder 
spannend.’
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Bestedingen en projecten

SOCIAAL VITAAL
De erkende interventie Sociaal Vitaal richt zich in de Lelystadse wijken 
Waterwijk en Boswijk specifiek op kwetsbare, zelfstandig wonende mannen 
en vrouwen in de leeftijd van 65 – 85  jaar die onvoldoende lichamelijk 
actief en eenzaam zijn. De primaire doelgroep is 75 jaar of ouder en maakt 
gebruik van hulpverlenende instanties waaronder de thuiszorg. Het doel van 
de interventie is om eenzaamheid te verminderen en fysieke vaardigheden 
en weerbaarheid te verbeteren door samen te bewegen. Daarnaast gaat 
ook aandacht uit naar gezondheidsvoorlichting en sociale vaardigheids-, 
weerbaarheids- en zelfmanagementtrainingen. Na afloop van het 
programma is 40% van de senioren actiever, neemt gemiddeld 17% van de 
beenkracht én 18% van het uithoudingsvermogen toe. Ook bij eenzaamheid 
wordt een daling ervaren van gemiddeld 21%. Dat betekent dus fitte en 
mindere eenzame ouderen in Lelystad! 

Sportbedrijf Lelystad en diverse partners voeren het project 
Sociaal Vitaal uit door de financiële bijdrage van ZonMw aan 
Stichting Lelystad Vitaal. ZonMw werkt aan een goede gezondheid 
voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. 
Naast het financieren van gezondheidsonderzoek stimuleren zij ook het 
gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig 
is. Onderdeel van het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het subsidieprogramma 
‘Versterking aanpak eenzaamheid – op weg naar effectieve interventies’. 
De interventie Sociaal Vitaal sluit aan bij deze doelstelling waardoor een 
verzoek tot financiering is toegekend. 

Projectsubsidie 

 € 40.000,- 

Resultaat

 221 deelnemers aan de fitheidstest

  5 groepen

 
 60 deelnemers per week
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Quote deelnemer:  
 ‘ Ik vind het ontzettend goed dat deze fitheids-

testen georganiseerd worden, omdat je toch 
merkt dat je minder bent gaan bewegen 
door corona en de resultaten je een spiegel 
voorhouden dat je toch weer wat moet gaan 
doen’
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Bestedingen en projecten

BEWEGEN IN VERZORGINGSHUIZEN
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. In 2021 konden de beweeglessen grotendeels weer binnen 
worden gegeven.

Door bijdrage van Fonds Sluyterman van Loo is de implementatie periode 
van dit project gefinancierd. Er is nu gestart met de borging van het project. 

Projectsubsidie 

 € 7.500,- 

Resultaat

 8 locaties

 
 9 groepen

 125 deelnemers per week
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Quote deelnemer:  
 ‘ Het doet me zo goed om even hier te zijn en 

mee te doen’

Quote zorgcoaches: 
  ‘Niet alleen de coaches zien het geluk 

van de bewoners afkomen, maar ook de 
fysiotherapeuten constateren progressie bij 
een aantal bewoners die deelnemen aan het 
bewegen.’
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Bestedingen en projecten

FITSTAP
FitStap is een beweegprogramma waarbij deelnemers zich binnen 12 weken 
weer fitter en vitaler voelen. In Lelystad wordt het programma gegeven 
aan minder actieve volwassenen van 35 jaar en ouder. Het ontmoeten van 
nieuwe mensen, de gezelligheid en het werken aan de gezondheid staan 
daarbij centraal. Naast de wandelingen is ook aandacht voor voedingsadvies 
en cognitieve fitness door gebruik van een app. Met inzet van een 
deskundige FitStap-coach kan er zowel mentaal als fysiek winst worden 
behaald en wordt de kwaliteit van leven zichtbaar verbetert. Het succesvolle 
programma vond in 2020 ook al plaats op verschillende locaties in onze stad 
en heeft in 2021 een vervolg gekregen. Aan wandelen kan iedereen op eigen 
niveau deelnemen en is daarom zeer geschikt om mee te beginnen voor het 
aanwenden van een gezonde leefstijl. Bovendien kan de activiteit ten tijde 
van bepaalde coronamaatregelen vaak wel plaatsvinden en het is bij uitstek 
een goed middel om ontmoeting te realiseren dichtbij huis. 

“De coronacrisis zorgde er helaas voor dat veel mensen minder 
bewegen. Met FitStap hebben we verschillende inwoners weer een 
zetje gegeven naar een meer gezonde leefstijl waarbij ze ook andere 
mensen hebben ontmoet.” - Timo Hoenderboom, buurtsportcoach 
Volwassenen & Evenementen van Sportbedrijf Lelystad

 

Projectsubsidie 

 € 4.000,- 

Resultaat

 1 groep

 91% geeft aan te blijven bewegen
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Quote deelnemer:  
  ‘Door het programma heb ik meer conditie en 

uithoudingsvermogen gekregen, ik voel me veel 
fitter.’

Tip deelnemer: 
  ‘Een gevorderde FitStap groep met langere 

afstanden en/of hoger tempo.’
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Benieuwd naar onze projecten in 2022

In 2022 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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