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Voorwoord

Een substantiële groep Apeldoorners redden het niet in hun eentje, het zijn vaak mensen die problematiek ervaren op 
verschillende leefdomeinen. De Apeldoornse bevolking groeit en dat geldt helaas ook voor de kwetsbare inwoners. Het 
aantal dak- en thuislozen is de afgelopen jaren fors gestegen en geschat wordt dat dit aantal in Apeldoorn de komende 
jaren zal blijven stijgen. Het aantal meldingen bij de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen kent ook een 
stijgende lijn. 

Een aantal jaar geleden hebben wij een pilot sport- en beweegprogramma ontwikkeld. De voetbalvereniging A.V.V. 
Columbia en Het Leger Des Heils waren belangrijke partners in deze pilot. We behaalden gezamenlijk mooie successen. 
Wekelijks goed gevulde activiteiten, deelnemers die je “letterlijk” zag groeien. Er zijn zelfs deelnemers structureel lid 
geworden van de vereniging. Fantastisch toch! 

Helaas ging het hier om een project met een kop en een staart. Echter wel een project waar we vandaag de dag nog 
steeds positieve effecten van zien. Wij zijn ook erg verheugd dat de gemeente Apeldoorn eind 2018 contact met ons 
opnam. Gezamenlijk hebben we afgesproken dat we met elkaar de (on)mogelijkheden zouden verkennen om Life 
Goals Apeldoorn opnieuw op te starten en ook in Apeldoorn van een duurzaam karakter te voorzien. Ik ben daarom 
ook trots dat ik kan melden dat we in 2019 keihard hebben gewerkt om in gezamenlijkheid met verschillende partners 
eind 2019 Life Goals Apeldoorn weer te mogen starten. Dit geeft ons veel moed en energie om ook in de aankomende 
jaren mooie successen met elkaar te behalen.  

Life Goals Apeldoorn wil bijdragen aan een stad waar iedereen kan sporten onder een (veilig) dak. In welke situatie 
je ook zit, sport kan net het vonkje van positieve energie zijn.

Eddie Zeën 
Voorzitter Stichting Sportevenementen Onder Dak
Programma: Life Goals Apeldoorn



Impact
2019 in cijfers

o 24 maatschappelijke zorg/sport organisaties dragen Life Goals Apeldoorn een warm hart toe
o Apeldoorns coalitie Life Goals bestaat uit 5 maatschappelijke organisaties
o 12 Maatschappelijke Sportcoaches zijn opgeleid
o 2 wekelijkse sport- en beweegactiviteiten: voetbal en hardlopen
o 167 deelnemers bereikt



Wie is Sportevenementen Onder Dak

De Apeldoornse voetbalvereniging A.V.V. Columbia is een voetbalvereniging in Apeldoorn Zuid met een sociaal karakter. Gezien een
dergelijk initiatief als Life Goals Apeldoorn niet de corebusiness is van de voetbalvereniging hebben de initiatiefnemers (Eddy Zeën, 
voorzitter) en Bernard de Vries (vrijwilliger) de samenwerking gezocht met de Stichting Sportevenementen Onder Dak. 

De Stichting Sportevenementen Onder Dak is in 2004 in Apeldoorn opgericht door de heer J. ten Hove. De afgelopen jaren was de
stichting een “slapende” stichting. De Stichting heeft zichzelf als doel gesteld: 
Het bevorderen van sport in het algemeen en vrijwilligerswerk in het bijzonder op alle terreinen in geheel Nederland, en voorts al hetgeen 
met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Naast de heer J. ten Hove zijn de heer E. Zeën (voorzitter) en de B. de Vries (secretaris) beide toegetreden tot het stichtingsbestuur. 

De stichting Sportevenementen Onder Dak is structureel projectverantwoordelijke voor Life Goals Apeldoorn en zal nauw samenwerken 
met o.a. voetbalvereniging A.V.V. Columbia. Dit initiatief is het enige onderdeel van deze stichting. A.V.V. Columbia heeft een centrale rol 
binnen de samenwerkingscoalitie. De voetbalvereniging organiseert een wekelijkse voetbalactiviteit en stelt daarnaast ook de 
accommodatie en een aantal van haar vrijwilligers ter beschikking. Naast het reguliere voetbalaanbod heeft A.V.V. Columbia een 
maatschappelijke rol in Apeldoorn Zuid en zoekt, daar waar nodig, de samenwerking met andere verenigingen en/of instellingen. Zo
heeft A.V.V. Columbia dagelijks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als “vrijwilliger” aan het werk en probeert ze deze mensen 
actief te laten integreren binnen de vereniging. Met het project ‘Samen sporten onder een (veilig) dak’ wil de stichting en de 
voetbalvereniging een professionele maatschappelijke stap zetten. De stichting Sportevenementen Onder Dak en A.V.V. Columbia willen 
kwetsbare Apeldoorners een plek geven om veilig te sporten, een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook
zichzelf kunnen ontwikkelen.

Life Goals Apeldoorn richt zich op Apeldoorners boven de 16 jaar die problemen ervaren op meerdere leefdomeinen. Deze doelgroep is 
vaak niet in staat om hun problemen zelf of in hun eigen omgeving op te lossen. Deze Apeldoorners zijn in beeld bij de zorginstellingen.
Het initiatief concentreert zich op een groep van ruim 6.400 mensen (die in beeld zijn bij de zorginstellingen). Deze groep bestaat uit 
kwetsbare Apeldoorners die complexe problemen ervaren op het gebied van geestelijke en lichamelijke gezondheid, dakloosheid, 
middelengebruik, schulden en sociaal isolement.



Hoe werken we?

Life Goals Apeldoorn wil bijdragen aan een stad waar iedereen kan sporten onder een (veilig) dak. In 
welke situatie je ook zit, sport kan net het vonkje van positieve energie zijn.

Voor kwetsbare mensen is het vinden van aansluiting bij een reguliere sportvereniging vaak een brug te 
ver. Veelal liggen sociale, financiële, fysieke of emotionele barrières hieraan ten grondslag. Door middel 
van het Life Goals programma creëren we duurzaam sportaanbod voor kwetsbare mensen in een veilige 
omgeving.

Life Goals Apeldoorn is een netwerk van organisaties met zorginstellingen, sportaanbieders, 
sportverenigingen en vrijwilligers. Allen gebruiken zij de Life Goals methodiek waarbij sport- en 
bewegingsactiviteiten mensen in beweging brengen en helpen om op een duurzame manier meer 
structuur in het leven te krijgen. Sport (bij een vereniging en/of sportaanbieder) kan het vonkje zijn, de 
inspiratie om het leven weer op te pakken.

Aan de basis van Life Goals Apeldoorn staat een door Life Goals Nederland opgeleide coördinator. De Life 
Goals coördinator fungeert in de desbetreffende gemeente als centraal aanspreekpunt voor het 
sportaanbod voor kwetsbare mensen. Het is aan hem of haar de taak om partijen met elkaar te 
verbinden en te overtuigen van de kracht van sport. De eerste stappen die de coördinator heeft gezet is 
het creëren van een lokale coalitie. De lokale coalitie maakt zich gezamenlijk sterk voor het creëren van 
sport en bewegen in het sociale domein.

MOVE TO INSPIRE, INSPIRE TO MOVE!

Dankzij het netwerk wordt er sportaanbod gecreëerd voor mensen waarvoor het reguliere sport- en 
beweegaanbod vaak niet toegankelijk is. Het sport- en beweegaanbod bestaat op dit moment uit voetbal 
en hardlopen. Dit sportaanbod wordt gerealiseerd door 12 Maatschappelijke Sportcoaches die op 
verschillende plekken in Apeldoorn deelnemers begeleiden bij het deelnemen aan de wekelijkse sport-
en beweegactiviteiten en de Life Goals Sessies.



1. Maatschappelijke Sportcoaches 
Onder leiding van de Life Goals coördinator zijn het de Maatschappelijke 
Sportcoaches die zich bekommeren om de sporttrainingen met deelnemers. De 
sportcoaches zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving 
waarin deelnemers zich kunnen ontwikkelen. Omdat juist zij zo’n belangrijke 
positie innemen, leiden wij de Maatschappelijke Sportcoaches binnen onze 
programma’s in samenwerking met Life Goals Nederland zelf op. In de opleiding 
wordt veel aandacht besteed aan coaching en begeleiding van de doelgroep. 

2. Life Goals Sessies
Tijdens Life Goals Sessies leren deelnemers over kernwaarden uit de sport die ook 
gelden in het dagelijkse leven. Denk daarbij aan teamwork, communicatie, 
respect, positiviteit, doorzettingsvermogen en het stellen van doelen. De sessies 
helpen de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. 

Life Goals Methodiek

Life Goals Methodiek: Alle Life Goals Programma’s werken volgens de uitgewerkte en bewezen methodiek. Deze is gebaseerd op onze 
praktijkervaringen en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. De Life Goals methodiek bestaat uit vier pijlers: 

3. Life Goals Monitor
Om de ontwikkeling van deelnemers en de impact van het programma te meten, 
gebruiken we een door Life Goals Nederland ontwikkeld online 
monitoringprogramma. Met de monitor meten we nauwgezet de persoonlijke 
ontwikkeling van de deelnemers. Het is een ideaal instrument om de impact van 
onze sportprogramma’s aan te tonen en objectieve gegevens aan stakeholders te 
rapporteren. In 2020 gaan we deze monitoring structureel toepassen. 

4. Life Goals Festivals
De Life Goals Festivals zijn maatschappelijke sportevenementen waarbij alle 
deelnemers van de Life Goals Programma’s samen komen. De festivals staan volledig 
in het teken van ontmoeting en verbinding en dragen bij aan de volharding en 
motivatie van de deelnemers.



Doelstellingen

Life Goals Apeldoorn stelt zich ten doel om jaarlijks minimaal 150 kwetsbare Apeldoorners te bereiken 
en via sport- en bewegen te activeren om weer deel te nemen aan de maatschappij. Het project bereikt 
de deelnemers via samenwerkende instellingen en brengt hen in beweging door een speciaal 
sportprogramma, ‘life-skill’ workshops en sportevenementen. Deze kwetsbare mensen zijn Apeldoorners 
in multi-probleem situaties die veelal bekend zijn bij de sociale wijkteams. Een ongezonde leefstijl gaat 
vaak samen met sociale isolatie en het mijden van zorg. Een stapeling van problemen die via de reguliere 
zorgverlening niet doorbroken kan worden. Uit gesprekken met zorg- en welzijnsinstellingen blijkt dat 
een gepast sport- en beweegprogramma een mogelijke doorbraak kan beteken van de vicieuze cirkel 
waar deze doelgroep zich in bevindt. Een gepast aanbod brengt mensen in contact, stimuleert de 
gezondheid en heeft een preventieve werking. Naast de persoonlijke ontwikkeling en participatie krijgt 
men ook nieuwe kansen. Deelnemers krijgen binnen het initiatief de kans om vrijwilligerstaken voor 
A.V.V. Columbia of het sport- en beweegprogramma te verrichten. Hierdoor wordt het krappe 
vrijwilligersbestand aangevuld en snijdt het mes aan twee kanten. Dit kan voor hen een eerste stap zijn 
richting betaald werk. 

Vanaf 2020 beoogt Life Goals Apeldoorn om jaarlijks minimaal 150 kwetsbare Apeldoorners te bereiken. 
Van het aantal deelnemers die meedoen aan het wekelijkse programma verwachten wij een positieve 
ontwikkeling te constateren, aan de hand van de sportieve en persoonlijke ontwikkelingsresultaten uit 
het monitoringsprogramma. Ook wordt beoogd om minimaal 10 deelnemers per jaar op te leiden tot 
(assistent) Maatschappelijke Sportcoach. Om dit te realiseren zijn de volgende doelstellingen gesteld: 
- Het tegen gaan van eenzaamheid door middel van een speciaal sport- en beweegprogramma.
- Het bevorderen van een actieve levensstijl.
- Het creëren van een veilig sociaalklimaat waarin onderling contact gestimuleerd wordt.
- Het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
- Het creëren van een nuttige vrijetijdsbesteding.
- Het bevorderen van dagbesteding door als vrijwilliger aan de slag te gaan.
- De doorstroming bevorderen naar de sportvereniging (structurele borging).
- Het bevorderen om minder gebruik te maken van de zorg (besparing zorgkosten).
- Het monitoren van de “stapjes” van de deelnemers (Life Goals monitor). 



Vooruitzicht

De Life Goals Apeldoorn verspreidt zich als een olievlek in Apeldoorn. 2019 is een jaar 
geweest van het opzetten van de Life Goals Apeldoorn beweging. Partners vinden die 
gezamenlijk met ons deze beweging op gang wilden brengen. Het opleiden van 
Maatschappelijke Sportcoaches en testdraaien met een aantal sport- en beweegactiviteiten.

Ook 2020 belooft veel goeds. Het lijkt er op dat de provincie Gelderland ons initiatief 
financieel wil steunen en dat we Apeldoornse partners vinden om kickboksen aan te gaan 
bieden. Het 1e kwartaal van 2020 willen we gebruiken om onze sport- en beweegactiviteiten 
met kickboksen uit te gaan breiden en de drietal sport- en beweegactiviteiten 
organisatorisch goed neer te zetten. 

Daarnaast zullen we in 2020 de zorgorganisaties helpen om cliënten te begeleiden naar de 
activiteiten, zodat de zorgorganisaties nog meer gaan ervaren wat sport- en bewegen kan 
betekenen voor haar cliënten. 
Life Goals Apeldoorn wil meer verbinding maken met Apeldoornse initiatieven en 
gezamenlijk ook met de lokale overheid bekijken wat Life Goals Apeldoorn breder in 
Apeldoorn kan betekenen. 

De volgende resultaten willen wij voor eind 2021 behalen: 
- 150 deelnemers jaarlijks structureel te begeleiden en deel te laten nemen aan de sport- en beweegactiviteiten. 
- 450 deelnemers hebben één of meerdere keren deelgenomen aan één of meerdere sport- en beweegactiviteiten.
- Het jaarlijks opleiden van minimaal 10 Maatschappelijke sportcoaches (min. 2 per coalitieorganisatie). 
- Onderzoeken of het opleiden van assistent Maatschappelijke Sportcoaches (deelnemers) haalbaar is. 
- Het organiseren van minimaal 2 sportactiviteiten per week clinics aanbieden.
- Het jaarlijks organiseren van 3 Life Goals sessies
- Het jaarlijks organiseren van 1 stedelijke sportdag.
- Het deelnemen aan 6 landelijke Life Goals Festivals, waarvan 1 in Apeldoorn in 2020. 



Hoogtepunten 2019

Informatiebijeenkomst (start) potentiële Apeldoornse partners
Op 22 januari 2019 heeft Life Goals Apeldoorn in samenwerking met de gemeente een 
informatie (start) bijeenkomst georganiseerd voor potentiële Apeldoornse partners. Van 
de 24 geïnteresseerde Apeldoornse maatschappelijke (zorg)organisatie hebben 5 
organisaties aangegeven zich in te willen zetten om Life Goals Apeldoorn vorm te geven. 

Vormen van een Apeldoornse coalitie
Om Life Goals Apeldoorn op te starten hebben IrisZorg, Stimenz, Leger des Heils, 
Riwis Zorg & Welzijn en Accres de handen in één geslagen en vormen zij de coalitie 
Life Goals Apeldoorn.

12 Apeldoorners opgeleid tot Maatschappelijke Sportcoach
In samenwerking met Life Goals Nederland heeft de stichting in juni 2019 12 
Maatschappelijke Sportcoaches opgeleid. De Maatschappelijke Sportcoaches 
gaan in de toekomst sport- en beweegactiviteiten geven en/of begeleiden. 

2 sportverenigingen hebben zich aangesloten bij Life Goals Apeldoorn
Life Goals Apeldoorn wil haar activiteiten duurzaam organiseren. De 
stichting heeft daarom samenwerking gezocht met A.V.V. Columbia en AV 
Veluwe. Zij gaan respectievelijk voetbal en hardlopen aanbieden. 

Het starten van de voetbalactiviteit
Op 8 november 2019 is Life Goals Apeldoorn in samenwerking met A.V.V. Columbia
gestart met het wekelijks aanbieden van een voetbalactiviteit. De training wordt wekelijks gegeven op 
de vrijdag van 18.30 uur – 19.30 uur bij A.V.V. Columbia. 

Het starten van de hardloopactiviteit 

Op 9 november 2019 is Life Goals Apeldoorn in samenwerking met AV Veluwe gestart 

met het wekelijks aanbieden van een hardloopactiviteit. Start to Run wordt wekelijks 

gegeven op de dinsdag en zaterdag. Het blok duurt tien weken en de ervaring is dat een 

ieder na 10 weken op eigen tempo 30 minuten kan hardlopen.
Financiële partners
Life Goals Apeldoorn heeft in 2019 subsidie ontvangen van de 
gemeente Apeldoorn en het Oranjefonds. Tevens hebben beide 
partners aangegeven voornemend te zijn in 2020 en 2021 te willen 
helpen om Life Goals Apeldoorn duurzaam in Apeldoorn op te zetten. 



JAARVERSLAG 2019

Onze partners

De kracht van onze aanpak schuilt in samenwerking. Samenwerking tussen een 

landelijk opererende stichting met een bewezen aanpak, samen maken we het 

verschil voor kwetsbare mensen.

Zonder de support van onze landelijke en lokale partners zou het onmogelijk 

zijn te doen wat we doen: kwetsbare mensen door middel van sport weer in 

beweging krijgen. Wij zijn er trots op dat onze partners ons ook in 2020 

bijstaan in onze missie. Onze belangrijkste partners zijn:

Apeldoorn Cup



Organisatie

De organisaties

Bestuur Stichting Sportevenementen Onder Dak
Eddie Zeën voorzitter
Bernard de Vries secretaris
Jan ten Hove penningmeester

Coördinator
Bas van den Hoogen

Coalitiepartners
- Stimenz
- Leger des Heils
- Accres
- RIWIS Zorg & Welzijn
- IrisZorgr des Heils

- AV Veluwe
- AVV ColumbiaMaatschappelijke sportcoaches (per eind 2019))

- Bas ten Have / Accres
- Bernard de Vries / Life Goals Apeldoorn
- Gerwin Leue / IrisZorg
- Henk ten Have / A.V.V. Columbia
- Jesper Holdijk / Accres
- Jordy van Nederpelt / Riwis Zorg & welzijn
- Laurens Lindeboom / Stimenz
- Lotte van Kampen / Stimenz
- Maartje van de Berg / Leger des Heils
- Titia de Wit / Riwis Zorg & Welzijn
- Bas van den Hoogen / Life Goals Apeldoorn
- Juan Patty / Accres Apeldoorn


