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Samen werken 
aan een gezonde 
sportieve 
toekomst voor 
iedereen!

Brede basis
Peuters en kleuters moet 
je op jonge leeftijd laten 
proeven aan sport, met 
plezier laten bewegen en 
ondertussen een gedegen 
motorische ontwikkeling 
meegeven!

Preventie
Sporten en gezondheid 
zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en het 
is van wezenlijk belang om 
duurzaam te investeren in 
een leven lang sporten.

Waarde 
 toevoegen aan  
 de samenleving

We creëren een zinvolle en 
motiverende tijdsbesteding 
voor mensen die geen of 
nauwelijks nog kans op de 
arbeidsmarkt hebben.

Innovatie
Samen met allerlei organisaties 
zoals bonden, onderwijsinstel-
lingen en wetenschappelijke 
instituten, zorgen we er steeds 
weer voor dat activiteiten en 
projecten in de club gebaseerd 
zijn op de meest actuele kennis 
en de nieuwste ervaringen uit 
het veld.

Rekenbeweegbox
We willen tegemoetkomen 
aan de beweegbehoefte van 
kinderen in combinatie met 
betekenisvol leren rekenen.

Samen thuis
De accommodatie Flik-Flak is van 
onschatbare waarde wanneer 
het gaat om alle verbindingen 
tussen de huisbewoners, de 
bedrijvigheid die er heerst en 
dynamiek die je voelt als je het 
pand betreedt.

Synergie
We streven altijd naar zoveel 
mogelijk synergie op het vlak 
van inzet vrijwilligers, bezetting 
gebouw, organiseren van 
activiteiten en het realiseren 
van onze ambities.

Talenten
Ieder kind heeft recht 
om zijn/haar talent te 
ontwikkelen.
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Samen werken aan een gezonde 
sportieve toekomst voor iedereen!

De Bossche club Flik-Flak heeft als doel  zoveel mogelijk 
mensen te laten genieten van de gymnastische sport. 

Deze veelzijdige, uitdagende en artistieke sport is dankzij 
haar vele disciplines voor iedereen toegankelijk, daagt uit om 
te presteren en dient ook als fundament voor persoonlijke  
ontwikkeling binnen vele andere sporten. 

Om dit te borgen, creëert flik-Flak  een kwalitatief 
hoogstaande, vooruitstrevende en inspirerende trainings- 
en beweegomgeving. Dit doen we door partnerschappen 
en allianties aan te gaan met andere organisaties die op 
hun gebied vooraanstaand zijn of willen worden. Dit alles 
rondom de vier vitale onderdelen van dit ecosysteem: Sport, 
Gezondheid, Educatie en Accommodatie. 

Het resultaat van deze samenwerkingsverbanden is niet 
zomaar een optelsom, samen slagen we er steeds weer in om 
tot nieuwe ideeën te komen en zo nog meer mensen bij sport 
te betrekken, op welk niveau dan ook. Hiermee creëren we 
in ’s-Hertogenbosch een unieke plek waar de gymnastische 
sport op top- en breedteniveau gevoed en ontwikkeld wordt!



Sport

Mensen voelen zich goed in een maatschappij waarin ze et 
anderen verbonden zijn. 

Sport speelt daarbij een belangrijke rol en dat is precies wat 
we in onze accommodatie aanbieden.

Ook dit jaar kregen we weer heel veel mensen in beweging en 
brachten we onze bezoekers op allerlei manieren in contact 
met elkaar.

173
Fl ik-Flak lessen per  week 
(varierend van 45 tot  180 
minuten)

1.833 Fl ik-Flak spor ters  (tel l ing 
seizoen 2016 -2017)

4.082 leer l ingen vanuit 
beweegprogramma scholen

1.143 kennismakingslessen en Sjors 
Spor t ief

70 inschri jvingen via het 
Jeugdspor tfonds

19.250 bezoekers IAG event

621 gym- en spr ingdiploma’s 
uitgereikt



Aangepast sporten

Lekker sporten moet voor iedereen bereikbaar zijn.  
Flik-Flak biedt daarom al jaren G-sport: sport voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

Naast de reguliere lessen, zijn er regelmatig aanvullende 
activiteiten, vaak georganiseerd in samenwerking met 
andere partijen uit de stad en regio. 

In onze reguliere beweeg programma’s geven we soms met 
behulp van wat kleine aanpassingen ook les aan mensen met 
een lichamelijke of visuele beperking, en in samenwerking 
met onze partners bieden we ook sport voor chronisch zieken. 



“Wat heb ik hier veel uurtjes doorgebracht, 
ruim 22 jaar was ik lid van Flik-Flak! Ik 
kwam hier al in mijn kleutertijd, daarna 

als wedstrijdsporter en later ook nog als 
trainster. Steeds weer sloten de club en 

de activiteiten uitstekend aan bij mijn 
ontwikkeling, ik ben hier echt gevormd! 

Dus als ik later zelf kinderen heb, zie je me 
zeker terug bij Flik-Flak.” 

Femke Eigeman - Flik-Flak fan van het eerste uur 



Talent 
ontwikkeling

Talentontwikkeling vormt een belangrijk 
onderdeel binnen onze sportclub. In 

onze visie stellen we dat ieder kind het recht 
heeft om zijn/haar talent te ontwikkelen; 
dit geldt ook voor kinderen met héél veel 
talent!

Er zijn in de omgeving tal van clubs die 
gymnastiek en turnen aanbieden op een 
heel acceptabel wedstrijdniveau. Wanneer 
we echter spreken van Europees of 
mondiaal niveau, dan is Flik-Flak de enige 
plek in Zuid-Nederland waar programma’s 
worden aangeboden die opleiden voor EK, 
WK en Olympische Spelen. Om dit soort 
opleidingen aan te kunnen bieden, is er 
heel veel nodig aan eisen en voorwaarden 
om dit op een verantwoorde manier te 
kunnen doen. 

Kinderen starten vaak al op achtjarige 
leeftijd met een opleiding met steeds 
meer trainingsuren, vanaf middelbare 
schoolleeftijd zelfs zo’n 24 uur per week. 
Om alle faciliteiten en diensten te kunnen 
verzorgen die hierbij komen kijken, wordt er 
intensief samengewerkt met organisaties 
zoals de turnbond KNGU, Brabant Sport, 
NOC*NSF en het Centrum voor Topsport 
en Onderwijs (CTO) Zuid. 

In de uitvoering wordt daarnaast 

samengewerkt met andere organisaties 
die we in de loop der tijd aan ons wisten 
te binden. Allemaal mensen met hart voor 
topsport, allemaal bereid om zich extra 
in te spannen, en zonder een ‘uurtje-
factuurtje mentaliteit’. Bij hen staat de 
sporter altijd centraal en wordt steeds 
gezocht naar samenwerking om de situatie 
voor de sporter verder te verbeteren. 

Binnen de talentontwikkeling richten wij 
ons op de disciplines Acrogym, Turnen 
Heren, Trampolinespringen en Turnen 
Dames. 

Erkenning

Het afgelopen jaar hebben we naast 
Turnen Heren en Trampolinespringen 

ook de erkenning van de bond gekregen 
voor ons programma Turnen Dames. 
Hierdoor is Flik-Flak nu officieel Talent 
Opleidings Centrum (TOC), Regionaal 
Trainings Centrum (RTC) en Nationaal 
Trainings Centrum (NTC). 

Voor een deel van de talenten in 
deze programma’s zijn er aanvullende 
faciliteiten aanwezig om het vele 
trainen mogelijk te maken. Voorbeelden 
daarvan zijn aanpassingen op school 
(LOOT voorzieningen Rodenborch), 
sportmedische begeleiding (SMC/JBZ), 
krachttraining, leefstijlbegeleiding en 
mentale training (CTO).



Acrogym

Datum Event Plaats Hoogste notatie

22 Okt EK Rzeszow (POL) 4e

10 Sept  LIAG WorldcupLissabon (POR) 1e

18 Juni NK Rotterdam (NED) 1e

29 Mei IAG Sportevens ’s-Hertogenbosch (NED) 1e

04 Maart MIAC Maia (POR) 3e

08 April FIAC Puurs (BEL) 2e 

12 Feb King EdwardCup  Bristol (GBR) 1e 

Trampolinespringen (TOC)

Datum Event Plaats Hoogste notatie 

16 Nov WK Sofia (BUL) 6e

14 Okt FriendshipCup Praag (CZE) 1e

10 Okt WorldCup Valladolid (ESP) 1e

27 Juli Worldgames Wroclaw (POL) 3e

19 Juni NK Rotterdam (NED) 1e

24 Mei IAG Sportevent ’s-Hertogenbosch (NED) 1e

01 Mei OstseePokal Sörup (GER) 1e

22 April ESP-POR-NED Ourense (ESP) 3e

22 Mrt Flowercup Aalsmeer (NED) 1e 

Bijzondere prestaties

Onze topsporters vlogen dit jaar weer de hele wereld over. 
Bij deze een greep uit de bijzondere prestaties van onze 

junior en senior sporters.



Turnen Heren (NTC/RTC)

Datum Event Plaats Hoogste notatie

26 Nov WorldCup Cottbus (GER) 2e

07 Okt WK Montreal (CAN) 4e

16 Sept WorldCup Parijs (FRA) 4e

17 Juni NK Rotterdam (NED) 1e

19 Mei WorldCup Osijek (HRV) 8e

12 Mei WorldCup Koper (SVN) 3e 

20 April EK Cluj (ROM) 19e

Turnen Dames (RTC)

Datum Event Plaats Hoogste notatie 

02 maart AmericanCup Newark(USA) 8e  

08 April WorldCup  London (GBR) 3e

11 April DGA Int. Colchester (GBR) 1e

18 April EK Cluj (ROM) 5e

26 Mei IAG Sportevent ‘s-Hertogenbosch(NED) 3e

18 Juni NK  Rotterdam(NED) 1e

10 Sept Woman’s Inv. Duiven (NED) 1e

30 Sept DTG Pokal Dortmund (GER) 1e

05 Okt WK  Montreal (CAN) 9e

21 Okt LeverkusenCup Leverkusen (GER) 5e

19 Nov NK Clubteams Amsterdam (NED) 1e



Kindervakantie- week 
Maaspoort

Samen met wijkbewoners, studenten 
van het Koning Willem I College, het 

Beweegteam en andere organisaties uit 
de wijk, hebben we in de laatste week van 
de zomervakantie de Kindervakantieweek 
(KVW) georganiseerd. Afgelopen jaar waren 
er 86 deelnemers in de leeftijd van 5 tot 
en met 12 jaar die gezellig samen kwamen 
sporten, spelen, bouwen en onderzoeken. 
De KVW Maaspoort werd mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het Wijk- 
& dorpsbudget Maaspoort, sponsoren en 
Flik-Flak stelde gratis materialen en een 
gedeelte van de accommodatiekosten 
beschikbaar.

Activiteiten en 
evenementen

Ook dit jaar stond de clubagenda 
weer bol van activiteiten voor onze 

sporters, kinderen uit de wijk, stad en 
regio. Daarnaast vonden landelijke en 
zelfs internationale activiteiten plaats. 
Het ging van Pietengym en internationale 
sportkampen tot regionale wedstrijden, 
Koningsspelen en diverse wijk- en 
schoolactiviteiten. 

Laagdrempeligheid staat voorop en dat 
merkten we aan de bezoekersaantallen en 
het enthousiasme van onze deelnemers!



Voorstellingen

Gymnastische sporten, circus en 
theater liggen heel dicht bij elkaar. 

In 2017 hebben we zes verschillende 
voorstellingen gehad in telkens andere 
samenstellingen, waarbij de deelnemers 
aan vrienden, familie en andere bezoekers 
konden laten zien wat zij allemaal al 
geleerd hadden. Sommige shows waren 
benefietvoorstellingen waarvan de 
opbrengst dit jaar ten goede kwam aan 
het in 2017 opgerichte Talentenfonds. 
Topsporters met een beperkt budget 
worden zo door clubgenoten en vrijwilligers 
geholpen en kunnen daardoor toch 
meereizen naar wedstrijden.



Talentenfonds

In 2017 is er hard gewerkt aan een 
talentenplan om extra inkomsten te 

genereren voor ouders en in sommige 
gevallen ook voor topsporters die het 
financieel niet kunnen opbrengen. 
De kosten van vele uren trainen, 
trainingsstages, sportkleding en 
deelname aan internationale toernooien 
zoals Worldcup, EK of WK (gemiddeld 
1000 euro per wedstrijd) komen allemaal 
voor rekening van de sporters/ouders. 
Helaas zagen we in 2016 talentvolle 
sporters om financiële redenen stoppen 

en dreigden anderen om dezelfde reden af 
te haken. Ontzettend jammer natuurlijk, 
daarom is er toen een team van ouders 
opgestaan om hier iets aan te doen. Wij 
vinden dat je deze zorg als sporter niet 
moet hebben en dat je altijd mee moet 
kunnen naar de wedstrijden waarvoor je 
zo hard getraind hebt. Flik-Flak voelt de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om mee te denken en ruimte te geven aan 
dit soort initiatieven. De commissie heeft 
in 2017 door het organiseren van allerlei 
activiteiten al een paar mooie, successen 
behaald. Voor de betreffende sporters is 
dat van onschatbare waarde! 

“Wij hebben twee dochters met 
talent voor acrobatiek. Ze behoren 
tot de wereldtop! We investeren 
met liefde en plezier veel tijd 
en energie in de sport van onze 
kinderen. Deze sport kost ook 
heel veel geld én we hebben thuis 
nog een derde dochter die ook 
haar hobby’s heeft. We zijn dus 
erg blij met het talentenfonds van 
Flik-Flak. Alle beetjes helpen en 
je wilt je kind de kansen geven 
die het verdient. Dat onze meiden 
daarmee tegelijkertijd een 
visitekaartje zijn voor de stad 
Den Bosch en hun club maakt ons 

natuurlijk supertrots.”

 Carolina de Wit, moeder van twee Oranje 
topsporters



Project Beweeg

Ruim 4000 leerlingen van basisscholen 
uit de wijken Maaspoort, Empel, 

Haren Donk en Reit en Rompert maakten 
onder schooltijd kennis met verschillende 
sporten van Flik-Flak en andere sportclubs 
uit het pand. Flik-Flak wil er aan bijdragen 
om op die manier alle kinderen van de 
basisschool te bereiken en in het bijzonder 

de kinderen die van huis uit niet met sport 
in aanraking komen. Buiten schooltijd 
kunnen kinderen ook nog sportproeven 
via het gemeentelijke programma Sjors 
Sportief en de door ons zelf georganiseerde 
kennismakingslessen. In 2017 wisten 1143 
kinderen Flik-Flak te vinden voor een 
buitenschoolse kennismaking met ons 
sportaanbod.



Koningsspelen

Flik-Flak organiseerde in 2017 samen 
met vrijwilligers en studenten van 

het Koning Willem I College voor vier 
basisscholen in Maaspoort en Empel het 
sportaanbod tijdens de Koningsspelen. 
Een mooie, landelijke traditie die ook in 
’s-Hertogenbosch stevig vorm krijgt en 
ervoor zorgt dat kinderen van allerlei 
scholen samen plezier hebben op deze 
feestelijke dag.



Kinderopvang

Wist je dat sommige kinderen nooit 
leren ‘huppelen’? Bij Flik-Flak vinden 

we dat een gemiste kans! Samen met negen 
aanbieders van kinderopvang, investeren 
we daarom al vroeg in een brede basis van 
bewegen. Zij bezochten regelmatig onze 
hal om onder leiding van onze docenten 
hun peuters en kleuters te laten proeven 
van sport, met plezier te laten bewegen 
en ondertussen een gedegen motorische 
ontwikkeling mee te geven!



IAG  (lokaal, landelijk én 
Internationaal)

Het IAG event vond voor de vijfde keer plaats en 
mocht zo’n 19.250 bezoekers ontvangen uit binnen- 

en buitenland. Dit sportevenement wordt volledig 
georganiseerd en gedragen door vrijwilligers uit het hele 
land. In totaal hebben er 86 organisaties meegewerkt om 
het sportfestijn rondom Hemelvaart mogelijk te maken, 
veelal via een barterdeal (ruilhandel). Dit gaat met 
gesloten beurzen en betekent win-win en vaak zelfs win-
win-win voor allerlei betrokken, enthousiaste partijen. 

Bezoekers en deelnemers genoten weer vier dagen lang 
op allerlei manieren van de gymnastische sport. Er waren 
internationale wedstrijden Acro, Dames Turnen, Ritmische 
Gymnastiek, Gym for life challenge en Trampolinespringen 
op het hoogste niveau, allemaal spectaculaire kijksporten 
die voor een breed publiek toegankelijk waren en goed 
bezocht werden.

Naast het Internationaal Toernooi waren er verschillende 
Bossche kampioenschappen voor basisschoolkinderen, 
kon men naar theatervoorstellingen of zelf deelnemen aan 
een do-it-yourself-experience. Fans konden zich opgeven 
voor een meet & greet met hun sportidool, anderen leerden 
nieuwe tricks in de ruim 200 actieve workshops zoals 
röhnrad, teamgym, capoeira en freerunning of gingen de 
strijd aan bij de challenges op het plein. Iedere dag waren 
er nieuwe sportieve mogelijkheden, allemaal ingezet 
vanuit de thema’s: learning, doing, showing, sharing, 
experiencing. Voor elk niveau, leeftijd en sportconditie 
was er van alles te doen.

Dankzij het meerdaagse karakter van dit evenement, 
hebben veel  bezoekers van het IAG daar rond omheen 
meteen (verder) kennis gemaakt met de gastvrijheid van 
Brabant en ’s-Hertogenbosch en al het andere moois dat 
onze regio naast sport nog meer te bieden heeft.





Gezondheid

Iedereen is het er ondertussen wel over eens: sporten en 
gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

het is van wezenlijk belang om duurzaam te investeren in 
een leven lang sporten. Samen met organisaties in huis én 
met buurt- onderwijs- en gezondheidsorganisaties in onze 
stad, zorgt Flik-Flak voor een zowel breed inhoudelijk als 
kwalitatief verantwoord en uitdagend activiteitenaanbod.

In 2017 hebben we de gezondheidscomponent verder 
uitgebouwd. Dit deden we onder meer via uitbreiding van 
ons sportaanbod en re-integratie programma’s, het bieden 
van voorlichting, fittesten, EHBO- en reanimatiecursussen 
en het organiseren van het evenement Gezond Den Bosch. 

Fittesten vier  keer  per  jaar  voor jong & 
oud

Voorl icht ing over  gezonde voeding, 
omgaan met stress,  vrouw & har t, 
ar trose en spor t,  gezonde leefst i j l , 
Alzheimer en bewegen

Symposia voor mensen werkzaam in 
de spor t  met gezondheidsthema’s 
als  belast ing en belastbaarheid, 
focustraining,  vei l ig  spor tkl imaat, 
blessure preventie

Re-integratie  of  geen z icht  meer op de 
arbeidsmarkt

Cursussen en bi jschol ingen zoals 
trainerscursussen,  f i t  op skivakantie 
en valtraining voor ouderen

Drempels  weg en kom bewegen, 
kom helpen en doe mee,  z invol le 
dagbesteding,  beweegmaatjes



Activiteiten en 
evenementen

Ouderen 

Het was al langer onze 
wens om ook ouderen 

rondom onze hal te 
bereiken. De afgelopen 
twee jaar hebben we 
daarom in samenwerking 
met andere organisaties 
uit de wijk Maaspoort een 
project gedraaid met als 
doel bij te dragen aan een 
zinvolle dagbesteding en 
participatie van ouderen in 
wijk.

Samen met wijkbewoners, 
stagiaires en een aantal 

partners in huis zoals het 
Koning Willem I College en 
Fitsport, is het ons gelukt 
de drempel voor ouderen 
om naar een ‘turnhal’ 
te gaan, weg te nemen. 
Dat deden we vooral 
door het organiseren van 
verschillende, veelal niet 
per se sport-gerelateerde, 
activiteiten. In samenhang 
hiermee en ook om de 
waarde voor een bredere 
bezoekersgroep te 
benadrukken, hebben we 
de Flik-Flak Hal omgedoopt 
in ‘de Plek’. Samen met 
ouderenorganisaties en 
p a t i ë n t e n v e r e n i g i n g e n 
hebben we diverse 
lezingen, workshops 

en verwenochtenden 
georganiseerd, telkens 
met andere thema’s die 
voor ouderen actueel 
zijn. Daarnaast, werd met 
medewerking van meer dan 
100 partners uit de stad, 
het evenement ‘Gezond 
Den Bosch’ gehouden. 
Met onder meer fittesten 
en een informatiebeurs 
hebben we ouderen weten 
te interesseren voor korte 
kennismakingscursussen 
bij ons en de andere 
sportaanbieders in het 
pand. 

Het resultaat mag er zijn: we 
hebben flink meer mensen 
kunnen prikkelen om meer 

gericht te gaan bewegen in 
het kader van gezondheid. 
Daarnaast hebben we 
hen weer de waarde van 
sociale contacten laten 
ervaren, iets dat vooral 
voor de moeilijk te bereiken 
doelgroep alleenstaanden 
en  (eenzame) ouderen van 
groot belang blijft. Een 
laagdrempelig, op maat 
gericht aanbod laat mensen 
op een eenvoudige manier 
voelen wat samen bewegen 
voor hen kan betekenen 
en hoe dit meer toevoegt 
dan alleen sportiviteit en 
gezondheid.

Flik-Flak heeft in dit project 
ouderen enthousiast 

gemaakt door hen gebruik te 
laten maken van structureel 
beweegaanbod bij één van 
de vele sportaanbieders 
binnen onze accommodatie 
en daarbuiten. Een deel van 
de groep die uiteindelijk 
toch niet geïnteresseerd 
was in bewegen, of fysiek 
dusdanig beperkt is dat 
sporten niet mogelijk is, 
heeft zich als vrijwilliger 
aangesloten bij één van de 
commissies binnen de club. 
Leuk om te vermelden is 
dat sommigen van deze 
vrijwilligers komend 
jaar meehelpen met de 
organisatie van activiteiten 
voor de doelgroep waar ze 
zelf deel van uitmaken!



“Samen met Flik-Flak hebben we als EHBO 
vereniging heel wat mensen enthousiast 

kunnen maken om dicht bij huis een 
reanimatiecursus te volgen hebben. Dat we 

elkaar kunnen aanvullen en helpen past beide 
organisaties goed! Dat gaat verder dan kennis 

en ruimtes beschikbaar stellen… Zo leverden 
de KWIC stagiaires Vormgeving bijvoorbeeld 

een waardevolle bijdrage door mooie foto’s 
en posters te ontwerpen die voor de werving 

gebruikt zijn. 

De cursussen vinden trouwens nog altijd 
plaats, dus het aantal mensen dat levens kan 

redden, neemt gelukkig gestaag toe! Geef jij je 
op?” 

Giel Rietkerk - Kath. EHBO Vereniging ‘s-Hertogenbosch 

Reanimatie en EHBO 
cursussen 

Flik-Flak, de Plek, heeft een grote 
betrokkenheid met de bewoners in de 

omliggende wijken. In het sportkwartier 
Maaspoort zijn minstens drie AED’s 
beschikbaar. Net als de overheid vinden 
we het belangrijk dat steeds meer 
mensen kunnen reanimeren en eerste 
hulp bij ongevallen kunnen toepassen. 
Samen met de EHBO vereniging zijn we 
in 2017 gestart met het promoten van de 
reanimatiecursussen voor de bewoners 
in de omliggende wijken en de bezoekers 
in ons pand. Als club stellen we graag de 
ruimte beschikbaar voor de cursussen. De 
EHBO vereniging bemant in ruil daarvoor 
de EHBO posten tijdens een aantal van 
onze evenementen.



Maatwerk trajecten - 
zodat iedereen mee kan 
doen!

Mensen met een (tijdelijke) afstand 
tot de arbeidsmarkt bieden wij 

een uitdagende omgeving om ritme en 
werkervaring op te doen, het gevoel weer 
mee te tellen en het vertrouwen in zichzelf 
en mensen om hen heen op te bouwen. 
Een bijdrage leveren in een positieve en 
vitaliserende omgeving helpt enorm bij 
het herstellen van arbeidsuitval en het 
ondersteunt als opstapje om weer aan het 
werk te gaan. 

Graag dragen we op onze manier bij aan 
de werkgelegenheid voor mensen met een 
kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Dat doen we door een zinvolle en 
motiverende tijdsbesteding te creëren 
voor mensen die geen of nauwelijks nog 
kans op de arbeidsmarkt hebben, maar 
die als persoon natuurlijk nog steeds van 
waarde zijn, en dat ook graag willen. 

Er zijn bij Flik-Flak zoveel verschillende 
taken en werkzaamheden te doen dat er 
alle ruimte is om erachter te komen wat bij 
je past. Een deel van deze mensen vond via 
Flik-Flak de weg terug naar de werkvloer. 
Tijdens het doorlopen van korte en langere 
trajecten deden zij relevante werkervaring 
op en werden zij oprecht gewaardeerd om 
hun bijdrage in de organisatie. Met een 
nieuwe ervaring en een aanvulling op hun 
CV konden, zij desgewenst een volgende 
stap zetten richting de arbeidsmarkt.

“Als re-integratiecoach wil ik 
graag dat mensen rustig en veilig 

een nieuwe start kunnen maken 
in een werkomgeving. Ik werk 
al een aantal jaren samen met 

Flik-Flak en ik merk dat mensen 
daar snel en prettig worden 

opgenomen in de organisatie. 
Zo’n fijne ervaring na een 

moeilijke periode gun ik iedereen, 
en daarna weer vol vertrouwen 

de toekomst tegemoet.”  

Carine Notenboom van Anyway Coaching 



Gezond Den Bosch

Op   8 oktober 2017 vond onder aanvoering 
van Flik-Flak de succesvolle tweede 

editie van ‘Gezond Den Bosch’ plaats.

Het evenement droeg deze keer de titel 
‘Gezond zijn, worden en blijven’ en was 
bestemd voor jong en oud. Wel was er 
deze keer speciaal aanvullend programma 
gericht op senioren. Dit programma 

werd opgesteld in samenwerking met 
de Seniorenraad en bood onder meer 
de lezingen ‘Financieel gezond oud 
worden’ en ‘Vergeetachtigheid of ... 
dementie’. Daarnaast was er een grote 
gezondheids- informatiemarkt en waren 
er allerlei activiteiten  rondom vier 
thema’s Gezondheid & Medisch, Voeding 
& Lifestyle, Body & Mind, Sport & Dans.



Gezondheid & medisch

Onder de titel ‘Gezondheid & Medisch’ 
waren o.a. medici van het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis aanwezig. Bezoekers konden 
laagdrempelige medische testjes doen of 
na de lezing ‘Huid en vlekjes’ direct ver-
dachte plekjes laten controleren. 

De populaire Fit-test valt ook onder dit 
thema. Voor de kleintjes was er een pop-
pendokter die hun liefste knuffels onder-
zocht en kon repareren.  



Voeding & lifestyle

Bij het thema ‘Voeding & Lifestyle’   
praatten diëtisten en voedingsdeskun-

digen bezoekers bij over de meest recente 
ontwikkelingen over veelvoorkomende 
ongemakken zoals ‘hoge bloeddruk’ en‘ 
prikkelbare darmen’. 

Body & mind

Binnen het thema ‘Body & Mind’ was er 
een pedicure, voetreflexspecialist en 

een audicien. De GGD demonstreerde het 
effect van alcohol, met de ‘dronkemans-
bril’. 



Sport & dans

Het thema ‘Sport & Dans’ liet bezoekers 
de hele dag diverse sporten gratis uit-

proberen variërend van free runnen, tram-
polinespringen en volleyballen, tot pilates 
en stoel-yoga. Tussendoor waren er aller-
lei sport en dansgroepen die spetterende 
demos’gaven.

In samenwerking met vele organisaties uit 
onze stad zoals de GGD, ouderenorganisa-
ties, basisscholen, sportclubs, wijkbewon-
ers, huisartsen en fysiotherapeuten, is Ge-

zond Den Bosch inmiddels uitgegroeid tot 
een groot stadsbreed evenement waarbij 
alles binnen het thema ‘gezondheid’ cen-
traal staat. Via Gezond Den Bosch verlagen 
we de drempel voor mensen om te gaan 
sporten, hulp te vragen bij gezondheidsk-
lachten en maken we steeds mensen meer 
bewust van de voordelen van een gezonde 
leefstijl!

Door de inzet van Gastvrij Den Bosch 
konden bewoners uit verschillende wijken 
met een pendelbus genieten van Gezond 
Den Bosch. De gemeente Den Bosch had 

voor deze editie 4000 euro beschikbaar 
gesteld. De benodigde accommodaties 
werden gratis beschikbaar gesteld door 
MSE en Flik-Flak. Last but not least: Ge-
zond Den Bosch 2017 werd mogelijk ge-
maakt door de inzet van maar liefst ruim 
100 vrijwilligers en 114 participanten. 
Samen maken zij het succes! 

Kijk op: 
w w w . g e z o n d d e n b o s c h . n l 

voor aanvullende informatie.





Educatie

Educatie is een essentieel 
onderdeel van Flik-

Flak. Samen met allerlei 
organisaties zoals bonden, 
o n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n 
en wetenschappelijke 
instituten, zorgen we 
er steeds weer voor dat 
activiteiten en projecten in 
de club gebaseerd zijn op 
de meest actuele kennis en 
de nieuwste ervaringen uit 
het veld. 

Flik-Flak heeft een directe 
link met onderwijs doordat 
de club al sinds haar 
oprichting stagiaires en 

studenten uitnodigt om in 
de (sport)praktijk mee te 
draaien en toe te passen 
wat zij leren op school. 
Hiermee dragen zij hun 
steentje bij aan het succes 
van Flik-Flak en in ruil 
daarvoor doen zij ervaring 
op in een non-profit 
organisatie met meerdere 
sociaal-maatschappelijke 
doelstellingen, in een 
bijzonder setting, 
vanzelfsprekend met 
gerichte aandacht en 
begeleiding voor hun 
leerproces en ontwikkeling. 



Stagiaires

Vanwege de grote 
diversiteit aan 

activiteiten is er een 
rijke, levendige leer-
werkomgeving ontstaan 
waar nu al ruim 60 stage-/
werkplekken beschikbaar 
zijn in vele werksectoren. 
Denk hierbij aan de sectoren 
sport, gezondheid, welzijn, 
logistiek en onderwijs. 
De inzet van stagiaires, in 
combinatie met ervaren 
vrijwilligers die hierdoor 
een zinvolle dagbesteding 
krijgen, maakt dat de 
opstart van diverse 
projecten en activiteiten 
een grotere kans van slagen 
heeft.

 “Onze stille, ietwat verlegen 

leerling Justin begon een 
beetje voorzichtig aan zijn 
stage bij de informatiebalie 
van Flik-Flak. Het was 
zijn eerste werkervaring 
en eigenlijk vond hij het 
werken bij zo’n grote 
club erg spannend. Vier 
maanden later weet hij alles 
over klanten ontvangen 
en doorverwijzen en heeft 
hij ook nog eens met een 
mooi resultaat zijn diploma 
behaald. Flik-Flak heeft 
hier als club een belangrijke 
bijdrage aan geleverd door 
Justin goed te begeleiden 
en veel vertrouwen te 
geven. Daarmee hebben 
ze werkelijk geïnvesteerd 
in zijn persoonlijke 
ontwikkeling, loopbaan en 
CV. Als school is dat precies 

wat je hoopt te bereiken!” 
- Marjon van Zandvoort - 
Koning Willem I College

Stagebureau

Er is in 2017 een kleine 
start gemaakt voor 

het opzetten van een 
stagebureau. Samen met 
twee andere organisaties in 
de Flik-Flak wordt dit bureau 
verder vormgegeven 
om de combinatie van 
stagiaires en vrijwilligers 
verder te optimaliseren. 
Op die manier kunnen alle 
betrokkenen nog beter tot 
hun recht komen binnen de 
organisatie en tegelijkertijd 
effectief investeren in hun 
eigen ontwikkelingsproces. 

“Bij Flik-Flak, is er ruimte, is er De Plek, voor 
jongeren om ervaring op te doen, multidisciplinair, 
jong en oud, op met name thema’s als gezondheid, 
cultuur en bewegen vanuit hun leefstijl, talent 
om ‘streetwise’ te leren en te ontwikkelen. 
Hiervoor is een veilige, verantwoorde maar vooral 
ook flexibele leeromgeving beschikbaar waar 
beweging en energie in zit. De verscheidenheid 
van aanwezige partijen, levert kansen voor het 
kijken in verschillende keukens, het ervaring op 
doen in verschillende disciplines en daarmee 

diversiteit op cv en portfolio.” 

Xander Beks - TGLE Jongeren aan het stuur

 “Onze stille, ietwat verlegen leerling Justin 
begon een beetje voorzichtig aan zijn stage bij de 
informatiebalie van Flik-Flak. Het was zijn eerste 
werkervaring en eigenlijk vond hij het werken 
bij zo’n grote club erg spannend. Vier maanden 
later weet hij alles over klanten ontvangen en 
doorverwijzen en heeft hij ook nog eens met 
een mooi resultaat zijn diploma behaald. Flik-
Flak heeft hier als club een belangrijke bijdrage 
aan geleverd door Justin goed te begeleiden 
en veel vertrouwen te geven. Daarmee hebben 
ze werkelijk geïnvesteerd in zijn persoonlijke 
ontwikkeling, loopbaan en CV. Als school is dat 

precies wat je hoopt te bereiken!” 

Marjon van Zandvoort - Koning Willem I College



Kennis delen

Binnen de thema’s Sport en Gezondheid 
vervult Flik-Flak een belangrijke 

rol als opleidingscentrum van (Zuid-)
Nederland. Door het aanbieden van onder 
andere (coach)congressen, bijscholingen, 
trainingen en opleidingen, droegen we 
ook in 2017 wezenlijk bij aan kennisdeling 
en -vermeerdering bij trainers/coaches, 
specialistische deskundigen en 
bestuurders van sportclubs. 



Gymnastisch opleidings-
centrum 

Het opleidingscentrum van Flik-Flak 
heeft zowel een lokale, regionale als 

landelijke functie. Onder auspiciën van 
de KNGU worden opleidingen verzorgd 
die de bevoegdheid opleveren om les te 
kunnen geven in de gymzaal. Ook kunnen 
turntrainers een opleiding of bijscholing 
volgen en worden jurycursussen 
gegeven voor het jureren tijdens turn- en 
trampolinewedstrijden op verschillende 
niveaus. 



Pesten stopt, respect 
begint!

In samenwerking met de wijkmanager, 
basisscholen en andere organisaties, 

hielden we een sport- en educatiedag om 
pesten tegen te gaan. Kinderen konden in 
diverse sportruimtes op een speelse manier 
ervaren hoeveel schade pesten en gepest 
worden kan veroorzaken. Daarna leerden 
zij meteen hoe je pesten kan voorkomen 
en wat het oplevert als kinderen juist op 
positieve wijze omgaan met elkaar en elkaars 
verschillen. Het was een fijne en positieve 
dag waar we nog steeds complimentjes 
over krijgen. De dag krijgt wat ons betreft 
dan ook zeker een vervolg in 2018.



Rekenbeweegbox

Instructiemomenten in de 
klas gebeuren vooral ‘zit-

tend’. Zo logisch als dat 
voor ons lijkt, zo onlogisch 
is dat voor kinderen. De 
geest wil bewegen en een 
kinderlichaam is niet ge-
maakt om zoveel stil te zit-
ten. Dit leidt dan ook vaak 
tot veelvuldig corrigeren 
bij teveel bewegen en het 
vragen om ‘concentratie’. 

 

In samenwerking met Fon-
tys PABO & sportkunde, 
AVE, Avans en KWIC Sport-
academie Den Bosch (uit-
stroomprofiel ‘Buurt, 
Onderwijs Sport’), Op Maat 
en de zeven Basisscholen 
uit Maaspoort en Empel 

hebben we een onderwi-
js innovatiesubsidie aan-
gevraagd en toegekend 
gekregen. Hiermee wordt 
in 2018 voor de groepen 1 
tot en met 4 een lespakket 
met materialen ontwikkeld 
waarmee op een eenvou-
dige en uitdagende mani-
er rekenbeweeglessen ge-
geven kunnen worden door 
de eigen (sport)leerkracht.

“Hoe fijn zou het zijn als we aan de 
beweegbehoefte van kinderen tegemoet kunnen 
komen en zij tegelijkertijd betekenisvol leren 
rekenen? Onderzoek toont aan dat de linker- 
en rechterhersenhelft dan samenwerken zodat 
ervaringen en inzichten beter en duurzamer 
worden opgeslagen. Vanuit deze gedachte 
hebben we in 2017 samen met Op Maat 
rekenlessen gegeven in de gymzaal. Deze pilot 
was voor de drie deelnemende basisscholen 
uit de wijk een groot succes! Na overleg met 
de pilotscholen plus vier andere basisscholen 
uit de wijk, bleek dat er behoefte was om echte 
rekenbeweeglessen te ontwikkelen, die dus 
buiten het klaslokaal plaatsvinden. Geweldig 

dat we dit nu echt kunnen gaan doen!”

Gertruud Verwoert-Bodewes - Team Rekenbeweegbox





Accomodatie

Accomodatie

De accommodatie van 
Flik-Flak is van onschat-

bare waarde wanneer het 
gaat om alle verbindingen 
tussen de huisbewoners, de 
bedrijvigheid die er heerst 
en dynamiek die je voelt als 
je het pand betreedt.  We 
streven altijd naar zoveel 
mogelijk synergie op het 
vlak van inzet vrijwilligers, 
bezetting gebouw, organ-
iseren van activiteiten en 
het realiseren van onze 
ambities.

Als sportclub moet je altijd 
al ieder dubbeltje omdraa-
ien voor je het uitgeeft. 

Maar door onze manier van 
sociaal maatschappelijk 
ondernemen proberen we 
telkens onze ambities waar 
te maken via krachtige 
kruisbestuiving met sterke 
partners. Dat zijn partijen 
die zogezegd aansluiten 
bij het ‘DNA’ van onze 
organisatie en andersom. 
Deze soms verrassende 
samenwerkingen leiden tot 
niet-voor-de-hand-liggen-
de-activiteiten, bijzondere 
innovaties en kostenbe-
sparing door effectieve 
barterdeals. De Flik-Flak hal 
illustreert dat ook in fysieke 
vorm: de accommodatie 
is juist geen bedrijfsver-

zamelgebouw maar meer 
een soort superorganisme 
dat bestaat uit moleculen 
(partners) die als vanzelf 
naar elkaar toe trekken 
omdat zij elkaar nodig heb-
ben en wederzijds vanalles 
toevoegen. 

Deze waarde is natuurlijk 
niet in geld uit te drukken 
maar wel van groot belang 
voor alle betrokkenen en 
heeft op grotere schaal 
ook een meerwaarde voor 
de stad en de regio. We 
trekken hiermee bijzondere 
partijen aan die zo zelf ook 
weer een bijdrage leveren.

Bezoekers uit :
Den Bosch,  Brabant,  Nederland
Israël ,  Por tugal,  België,  Denenmarken, 
Engeland,  Noorwegen,  Duits land,  Amerika, 
Oostenri jk,  Jordanië,  Japan,  Canada, 
Finland,  Rusland,  Polen,  Hongari je

Aantal   bewoners:  52

4157 uur open 

360 dagen open per  jaar

Goedkeuring 2017 rolstoelvr iendel i jke 
accommodatie ZET

Bezett ing: 
Structureel
Spor truimte 73%
Niet  spor truimte 67%

 
Incidenteel
Spor truimte 19%
Niet  spor truimte 24%













Niet-Sportruimte

Sportruimte



 “Voor ons als kinderopvangorganisatie zijn de 
verschillende sportzalen bij Flik-Flak geweldig. 
We proberen als kinderopvangorganisatie 
de kinderen een gezonde levensstijl bij te 
brengen, daar hoort sport en gezonde voeding 
bij. Samen met Flik-Flak organiseren we 
ook regelmatig activiteiten en stellen we 
onze ruimtes beschikbaar voor bijvoorbeeld 
knutselactiviteiten en overlegmomenten 
wanneer we zelf geen activiteiten hebben.”

Matthijs Verkuijl 
Locatiemanager Smallsteps kinderopvang



Thuisbasis van Team NL 
De huisvesting van verschillende 
topsportclubs, heeft ertoe geleid dat 
NOC*NSF de accommodatie heeft 
aangewezen als officiële trainingslocatie 
voor Team NL. Potentiele deelnemers 
aan Olympische en Paralympische Spelen 
vinden hier de faciliteiten die zij nodig 
hebben om tot nóg betere prestaties te 
komen. Hiermee zijn we met het Pieter 
van den Hoogenband Zwemstadion 
in Eindhoven de tweede Brabantse 
topsportlocatie voor TeamNL sporters.

Internationaal 
Het hele jaar door krijgen we bezoekers van 
over de hele wereld  die een rondleiding 
krijgen en informatie willen over onze 
unieke manier van samenwerken met 
verschillende organisaties in het gebouw. 
Daarnaast ontvingen we sporters uit Israël, 
Portugal België Denemarken Engeland, 
Noorwegen, Duitsland, Amerika Oostenrijk, 
Jordanië, Japan, Canada, Finland, Rusland 
en Polen. Diverse clubs hebben via onze 
vrijwilligers kennisgemaakt met de stad ‘s 
–Hertogenbosch.



Wensen
Afgelopen jaar hebben we onze 
accommodatie weer regelmatig 
beschikbaar gesteld voor diverse goede 
doelen zoals Make a wish en Kika. 
Daarnaast werkten we mee aan diverse 
televisieprogramma’s zoals Zappsport 
waarin jonge kinderen vragen mogen 
stellen aan topsporters.



Bewonersoverleg
Flik-Flak streeft ernaar om het haar 
huisgenoten naar de zin te maken; 
natuurlijk omdat we willen dat huurders 
tevreden zijn, maar vooral omdat we 
elkaar nodig hebben op andere vlakken. 
We zijn als  organisaties gewend rekening 
te houden met elkaar en in gesprek te 
gaan om eventuele problemen op te 
lossen. Bovenal is bij iedereen het besef 
aanwezig dat we er samen iets van moeten 
maken. Deze onderlinge verbondenheid 
leidt tot gezamenlijk optrekken tijdens 
evenementen, het samen ontwikkelen van 
projecten en innovaties en het gebruik 
maken van elkaars vrijwilligers.  

Op verzoek van een aantal huisgenoten 
2017 zijn we gestart met het 
‘bewonersoverleg’. Vertegenwoordigers 
van alle 52 organisaties in het pand werden 

hiervoor uitgenodigd. Hier bespreken 
we de punten waar we tegenaan lopen, 
die verbeterd zouden kunnen worden 
en bekijken we welke activiteiten we 
samen kunnen organiseren. Voorbeelden 
hiervan zijn een verdere uitbouw van het 
gezamenlijke evenement Gezond Den 
Bosch, de inzet van het beweegteam voor 
de bewoners uit wijk en het opstellen van 
een overzichtskalender met activiteiten 
van alle organisaties. Verder hebben we 
nu een groter team van klusjesmannen/-
vrouwen en spreken meer mensen in 
het pand bezoekers aan die zorgen voor 
overlast, zodat we een schoner en veilig 
gebouw hebben. Het realiseren van een 
fietsenstalling en een veilige oversteek op 
de burgemeester Godschalxstraat  is helaas 
nog niet gelukt, omdat dit over heel veel 
schijven gaat. Deze verbeterpunten voor 
de wijk staan dus nog op ons wensenlijstje.
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