Op een sportief 2018!
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KIDS AKTIEF BEWEEGT KINDEREN!

Kids Aktief activeert kinderen in de leeftijd van 4 t/m12 jaar via haar BuitenSchoolseOpvang
(BSO) locaties in en om Amsterdam, de zwemschool Kids Aktief Aqua, de vakantie activiteitenkampen en de Stichting Kids Aktief United. Via deze 4 pijlers maken de kids spelenderwijs kennis
met verschillende sporten, activiteiten en sportverenigingen en ontdekken hun interesses en talenten. Zo ook weer in 2018 waar er weer veel te gebeuren staat. Onderstaand blikken we terug op
2017 en kijken we vooruit naar 2018. Veel leesplezier en maak er een mooi en sportief 2018 van!

NEWS FACTS
Kids Aktief United Foundation
vs ASR Foundation

Mensen helpen door te doen!
Daar staat de ASR foundation voor.

WIST JE DAT?
In 2017 groeiden
125.000 minderjarige kinderen
op in een gezin
die langdurig van
een laag inkomen
moest rondkomen.

Bij ASR houden ze zich graag bezig met de kern
van verzekeren: mensen helpen door te doen.
Daarom geeft ASR, daar waar het kan, mooie
initiatieven een steuntje in de rug. In de herfstvakantie steunde de ASR Foundation de SummerCamp terugkomdag van de Kids Aktief United
Foundation. Tijdens deze dag hebben de kinderen
smoothies gemaakt, hebben ze geleerd hoe ze
een echte DJ kunnen zijn van de enige echte Kids
Aktief DJ DJ Paulista en is er veel bewogen. Deze
activiteiten werden begeleid door de medewerkers
van ASR verzekeringen. Voor zowel de kinderen als
de medewerkers van ASR verzekeringen was het
een fantastische dag waar vele vriendschappen
werden gesloten en die werd afgesloten met een
schitterende ASR Goodiebag.

Kids Aktief United Foundation

Kids Aktief is een organisatie die kids activeert
d.m.v. van sport en activiteiten. Dit doet Kids
Aktief via haar Activiteiten BSO’s (Buiten
Schoolse Opvang), sportkampen en zwemschool
(Kids Aktief Aqua). Echter dit zijn allemaal
betaalde activiteiten en helaas dus niet voor
iedereen weggelegd. Vandaar dat Kids Aktief een
Foundation in het leven heeft geroepen vanwaar

men de groep die niet de mogelijkheden heeft
(sociaal economisch, cultureel, gezinssituatie)
faciliteert. Doel van de Kids Aktief United
Foundation is de maatschappelijk ‘zwakkere’
kids te activeren in de breedste zin van het
woord. Dit doet Kids Aktief zelfstandig maar ook
in de samenwerking met partners waaronder
Nike, Fonds Nuts Ohra en ASR.
Kids Aktief United heeft deze zomer voor het
eerst, uit eigen middelen, een SummerCamp
opgezet. Een SummerCamp voor kinderen die uit
gezinnen komen waar op vakantie gaan geen
gemeengoed is. Gedurende een week werden deze
kids spelenderwijs in contact gebracht met diverse
sporten en activiteiten en werd er gezamenlijk
ontbeten op een gezonde manier. Dit Summerkamp werd mede mogelijk gemaakt door
Nike, Kids Aktief en ism het Leefkringhuis,
Florakokjes en Stadsdeel Noord.

Kids Aktief Aqua

Kids Aktief Aqua, gevestigd in Amsterdam Noord
in het Friendship Sportscentre, is de NRZ
gecertificeerde zwemschool van Kids Aktief
waar je op een kwalitatieve, gedegen wijze je
zwemdiploma(s) kan halen. Kids Aktief Aqua is in
het bezit van de officiële licentie zwem ABC en is
daarmee bevoegd om diplomazwemmen af te 

dagen lang 2,5 uur per dag intensief les krijgen
met de mogelijkheid om na die 5 dagen af te
zwemmen voor het zwem ABC. Dit leverde voor
16 kinderen een welverdiend diploma op.
In de voorjaarsvakantie is er weer een 5-daags
turbozwemkamp van ma. 26 februari tot en met
vrij. 2 maart in het Friendship SportsCentre.

WIST JE DAT?
Wist je dat het
schaatsen in 1924
zijn intrede deed
op de Olympische
winterspelen?
Van 9 tot 25
februari worden
de Olympische
winterspelen
gehouden in
Pyeongchang,
Zuid-Korea.

Schaatskamp 2018
Kids Aktief Aqua de NRZ gecertificeerde
zwemschool van Kids Aktief.

nemen. Kids Aktief Aqua biedt 4 dagen in de week
zwemlessen aan van één uur. Het is mogelijk om
op eigen gelegenheid naar het zwembad te
komen maar het is ook mogelijk om tijdens de
BSO tijd je zwemdiploma(s) te halen.
Heeft uw kind nog geen zwemdiploma en vind
hij/zij het fijner om eerst even te wennen? Dan
kunt u gebruik maken van een gratis proefles die
Kids Aktief Aqua aanbied. Meer informatie is te
vinden op http://kidsaktief.nl/sport-enbeweging/aqua-zwemles.
Afgelopen kerstvakantie hield Kids Aktief Aqua
wederom een turbozwemkamp waar kinderen 5

In de kerst- en voorjaarsvakantie vinden er
weer schaatskampen plaats ism de Jaap
Edenbaan in Amsterdam Oost. Op de vernieuwde website vindt u de inschrijfformulieren onder
het kopje inschrijven.
Na het succes in de kerstvakantie
organiseert Kids Aktief in de krokusvakantie weer een driedaags schaatskamp. Schrijf je snel in want vol = vol!

3 DAAGS
SCHAATSKAMP
I.S.M. JAAP EDEN IJSBAAN
20 T/M 22 FEBRUARI

• 3 daags schaatskamp met iedere ochtend 2 uur
schaatstraining van een schaatsdocent! In de
middag diverse sporten en activiteiten.
• Eten & drinken inbegrepen en alle deelnemers
ontvangen ook een Kids Aktief Sport Kit.
• Vanaf 6 jaar
Verzamelen bij AW.DTV (Korfbalvereniging Amsterdam Oost) 20 - 22 februari van 9.00 –17.00 uur.
Voor meer info en inschrijvingen ga naar WWW.KIDSAKTIEF.NL of bel met 020 56 11 240

€175

Kids Aktief
members € 150,-

HOE SPORTIEF IS?

Naam: Roos Schlikker Leeftijd: 42 Gezinssituatie: Man, twee zoons
Baan: Columnist en schrijver Favoriete Sport: Kickboksen
Roos Schlikker is een auteur en journalist, ze heeft een wekelijkse colum in de
Parool. Ook heeft ze een column in Kek Mama, Intermediair en Libelle. In 2017
deed ze mee aan het programma wie is de mol?. Roos heeft 2 zoontjes(Miro en
Roman) die sinds het eerste uur op de Kids Aktief BSO in het Westerpark zitten
en ook zwemmen bij Kids Aktief Aqua.

Welke sporten doe jezelf of
heb je gedaan?
Wielrennen. Skien, krachttraining, boksen,
spinning.
Hoe vaak sport je per week?
5 keer in de week
Hoe belangrijk is sport voor je?
Héél belangrijk. Zonder sport word ik narrig.

ROOS SCHLIKKER
Roos heeft onlangs haar eerste
volwassenen roman geschreven.

Wat is je ‘grootste’ sportprestatie?
Ik heb de Kilimanjaro beklommen en diverse
wielrenwedstrijden gereden (onder andere in
New York en Rome)

Ben je een goed verliezer?
Jawel maar ik baal natuurlijk ook wel even.
Wat is je mooiste sportmoment?
Mijn oudste zoon die zijn eerste wedstrijd
tegen Ajax speelde.
Wat is je ‘grootste’ sportblunder?
Te weinig eten en daardoor met een enorme
hongerklop op de racefiets niet meer vooruit
kunnen komen.

Wie is je favoriete sporter?
Tom Dumoulin.

Waarom vind je sport voor kinderen
belangrijk?
Het fysieke aspect is belangrijk, maar ook het
mentale. Sport leert je jezelf uitdagen, grenzen
te verleggen, het is vaak sociaal én je leert ook
teleurstellingen te verwerken.

Als je aan de Olympische spelen zou
mogen meedoen voor welke sport zou je
dan kiezen?
Curling vind ik altijd enig om te zien.

De Afsluiter!
Wat weet niemand van je?
Dat ik een hele harde rechtse directe heb.

Dodgeball @ BSO Westerpark.

Dodgeball

NEWS FACTS
Sponsoring

WIST JE DAT?
Wist je dat bij
kinderen van 4 tot
12 jaar voetbal het
meest in trek is?
Vanaf 18 jaar
is fitness het
meest in trek.

Kadoelen J08-1.

Kids Aktief is sponsor
geworden van de jeugdteams van SV Kadoelen
(J08-1) en RODA ’23
(J08-1) JO8-1.

Nieuwe website

De website van Kids Aktief is vernieuwd, in een zeer gebruiksvriendelijke omgeving worden de 4 pijlers van Kids Aktief belicht:
BSO Kids Aktief, Zwemschool Kids Aktief Aqua,
Foundation Kids Aktief United en de Vakantiekampen. Naast de site heeft ook het logo van
Kids Aktief, Kids Aktief Aqua en Kids Aktief United
een facelift gehad.

Nieuwe locaties

Kids Aktief sponsort
Kids Aktief US ds 4.
Dit is het team van
Kids Aktief werkneemster
Manou Anselma (nr 5).

In het voorjaar van 2017 is er een nieuwe activiteiten BSO geopend in Amsterdam Buitenveldert op
het terrein van tennis- en korfbalvereniging
TRIAZ. Deze locatie heeft al veel kinderen mogen
verwelkomen en is nu zelfs ook op vrijdag geopend.
In mei gaan er 3 nieuwe sport & activiteiten
bso’s open: 1 bij kanovereniging KV Viking in
Amsterdam-Noord, een heropening na verbouwing van de locatie FIT/Wartburgia in Amsterdam Oost en 1 bij Hockey Vereniging HVM in
Mijdrecht. HVM is de eerste stap van Kids Aktief
buiten Groot Amsterdam.

Kamp O

Afgelopen vakanties is KampO weer georganiseerd.
KampO is het sport- en activiteitenkamp voor
kids (leeftijd 6 t/m 12 jaar) met gediagnosticeerd overgewicht. Tijdens KampO wordt er
gewerkt aan het verbeteren van het zelfbeeld, de
motorische vaardigheden en het doorbreken van
niet bevorderlijke gewoonten. Doelstelling daarbij
is een leuke, leerzame, sportieve en actieve week
met doorstroming naar sportvereniging of het

RODA '23 J08-1.

Jump-In programma van de GGD. KampO is
gestoeld op 3 pijlers: Sport, Psycho Sociaal(o.a.
Rots & Watertrainingen) en Voeding. Bij de
pijler Voeding wordt samengewerkt met een
Diëtiste die het hele kamp aanwezig is, alle
maaltijden bereid en ook 3 verplichte workshops
voor de ouders verzorgd. In de voorjaarsvakantie
wordt er wederom weer een KampO georganiseerd.

Kids in Aktie

In opdracht van Kids Aktief en het VUmc loopt
het onderzoeksproject ‘Kids in
Aktie’, gesubsidieerd door FNO (Fonds NutsOhra). Het doel van Kids in Aktie is om samen
met kinderen activiteiten op te zetten om de
gezondheid van kinderen in de Banne
(Amsterdam-Noord) te verbeteren. Kids in Aktie
werkt samen met vier basisscholen in de Banne.
Op elke school is één ‘Aktieteam’ opgericht die
bestaat uit zes tot zeven kinderen. Deze kinderen
zijn in hun wijk op zoek gegaan naar antwoorden
op de vraag waarom kinderen onvoldoende
bewegen en niet gezond eten/drinken. Gebaseerd
op dit onderzoek ontwikkelen de kinderen zelf
activiteiten gericht op het stimuleren van
bewegen en gezonde voeding.
Een voorbeeld van zo’n activiteit is de Banne
Olympics, gesubsidieerd door de Gemeente
Amsterdam Stadsdeel Noord. De kinderen wilden
namelijk graag extra naschoolse sportactiviteiten
en een competitie tegen andere scholen. Dit heeft

Tchoukball
Tchoukball
@ Mixed Action Camp
afgelopen herfst.

NEWS FACTS

WIST JE DAT?
Een Australisch
onderzoek laat zien
dat kinderen meer
groenten eten als het
niet gesneden is.

 geresulteerd in het idee van de Banne
Olympics, een Olympische scholen sportdag in
de zomer met voorafgaand een 6-weeks
naschools trainingsprogramma! Tevens vonden
de Aktieteams dat kinderen en ouders meer
moesten leren over gezonde
voeding maar dit moest dan
wel op een leuke, praktische
manier. Daarom gaat Kids
Aktief in samenwerking met
de Lidl een pilot draaien van
kookworkshops voor kinderen
en ouders!

Kids Aktief vs Dura Vermeer
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Vormgeving:
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Tessa van der Zee

Bouwer Dura Vermeer heeft Kids Aktief uitgenodigd om deel te nemen aan een brainstorm
sessie over de woonwijk van de toekomst. Dura
Vermeer is actief in bouw, infrastructuur,
engineering en dienstverlening. Tijdens deze
brainstorm sessie heeft Kids Aktief samen met
een team van experts de eerste lijnen op papier
gezet voor een uniek woon-en leef concept
genaamd The Good Life. Voor dit concept wordt
bijvoorbeeld gekeken hoe services kunnen
bijdragen aan een duurzaam en gezonde
levensstijl. Er is op deze dag bijvoorbeeld gepraat
over het multifunctioneel inzetten van
sportvelden en sportkantines. Kids Aktief
hoopt hiermee Dura Vermeer een stap in de
richting te hebben geholpen om dit mooie project
op te starten en wellicht in een faciliterende rol te
kunnen ondersteunen.

Voedingsbeleid

Uit onderzoek door het CBS, het RIVM en het
Voedingscentrum is gebleken dat slechts 4 op
de 10 kinderen genoeg groente en fruit eten.
Peuters moeten volgens de richtlijn van het
voedingscentrum minstens 150 gram fruit en

50 tot 100 gram groenten per dag eten. Voor
kinderen van vier tot negen jaar geldt een
minimale hoeveelheid van 150 gram fruit en
100 tot 150 gram groenten per dag. Tot slot
zouden kinderen van negen tot twaalf jaar
dagelijks 200 gram fruit en 150 tot 200 gram
groenten binnen moeten krijgen.
Kids Aktief houdt zich actief bezig met
gezonde voeding en in de BSO tijd wordt op
minimaal twee momenten van de dag fruit en
groenten aangeboden. Elke week is het aanbod
groente en fruit weer anders en hierbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met seizoens
producten.
https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/
slechts-4-op-de-10-kinderen-eten-genoeg-groente-en-fruit
https://www.metronieuws.nl/nieuws/
binnenland/2017/11/vijf-vragen-overgroente-en-fruit-voor-kinderen

Active Schools

Active Schools is het sportprogramma van
Nike en Kids Aktief dat in september zijn 2e
jaargang is in gegaan. 10 scholen(Amsterdam
en Hilversum), 2 uur per week, 3 sportinstructeurs, 2 blokken van 8 weken uitmondend in een
grote sportdag op het Nike EHQ in Hilversum.
Het Active Schools Programma is gericht op
scholen in achterstandswijken waar kinderen
vaak niet de bewegingsnorm halen. Active
Schools zet zich daar, in samenwerking met de
gymdocent, voor in. Na elke les vindt er een
korte evaluatie plaats en wordt de data verwerkt
in een eindrapport. Tijdens het Active Schools
programma komen er vele sporten aan bod
waaronder oa: Atletiek, basketbal, dodgeball,
boogschieten, boksen en bootcamp. u

